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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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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    

 

عن خدمات  428384برلم  24191447، لٌد فى  44440444عادل حسن سرى السٌد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 اول ماٌو طرٌك النصر 6العمار  748نظافه ، بجهة : شمه 

عن اداره  428293برلم  24191448، لٌد فى  14440444عمرو دمحم الؽرٌب حسن دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش جوزٌؾ تٌتو115وتنظٌم الرحالت الداخلٌه والنمل فٌماعدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : 

عن تسوٌك  428333برلم  24191413ٌد فى ، ل 144440444مصطفى خمٌس دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ب  2، بجهة :  2419لسنه  857عمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت فٌما عدا خدمات االنترنت موافمة امنٌه رلم 

 المهندسٌن العسكرٌٌن ش الطٌران منطمة السٌنما

عن سوبر  428368برلم  24191416فى  ، لٌد 144440444عبدالرحمن حمدى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ماركت ، بجهة : محل ش الورشه سابما محمود عفٌفى حالٌا عزبه الهجانه

عن بٌع  428412برلم  24191417، لٌد فى  54440444شٌماء حسن عبداللطٌؾ حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بالدور االرضى 1العاشر شمة زهراء مدٌنه نصر الحى  2431المالبس الجاهزة ، بجهة : عمارة 

عن تورٌدات  428455برلم  24191424، لٌد فى  1444440444سٌد محمود السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش خرطه المساعٌد بجوار مسجد العاشر من رمضان عرب الحصن 1عمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن ورشة احذٌه ،  428483برلم  24191428، لٌد فى  544440444دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد دمحم عبد الحمٌد -  7

 ش الخلٌج المصرى 54بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  428349برلم  24191449، لٌد فى  144440444دمحم على باهى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 السٌد جادهللا شارع دمحم 13ورحالت داخلى ، بجهة : 

عن نت كافٌه  428259برلم  24191441، لٌد فى  54440444عبدالحمٌد محمود عبدهللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش صعب صالح 3، بجهة :  2419لسنه  486و مستلزمات كمبٌوتر موافمة امنٌه رلم 

عن ادوات مكتبٌه ،  428272برلم  24191441، لٌد فى  14444.000دمحم دمحم احمدعمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 حسام الدٌن دمحم فرٌد -ش كامل صدلى صدلى الفجاله بملن  23بجهة : 

عن ادوات مكتبٌه ، بجهة  428272برلم  24191441، لٌد فى  144440444دمحم دمحم احمدعمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 جالء بملن / دمحم احمد علىشارع الهوارى من شارع ال 7: 

-عن محمصة بن  428285برلم  24191442، لٌد فى  144440444ودٌده دمحم عبدالمجٌد وفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مساكن صمر لرٌش الشٌراتون محل بالدور االرضى 55تجارة بن ، بجهة : عمار -مطحن

عن بماله جمله  428331برلم  24191413، لٌد فى  544440444ماله ،   منال عباس دمحم السباعى  ، تاجر فرد ، رأس -  13

 ح نصر عزبة الورد 8وسجاٌر ، بجهة : 

عن تجارة ادوات  428413برلم  24191417، لٌد فى  54440444والء احمد محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 الدور االرضىالحى العاشر  1زهراء م نصر شمة  2134منزلٌه ، بجهة : 

عن ادارة  428451برلم  24191423، لٌد فى  144440444دمحم محمود عبد الرحمن سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 المنطمة العاشرة -ش اٌهاب عزت  26بلون  13وتشؽٌل والامة المطاعم ، بجهة : عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  428287برلم  24191443، لٌد فى  244440444أس ماله ،  ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم عمر  ، تاجر فرد ، ر -  16

التدرٌب على اللؽات والكمبٌوتر واستشارات ادارٌة وتنظٌم مإتمرات علمٌه فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص 

 شارع احمد لاسم جوده شمه 33الالزمه ، بجهة : 

عن تركٌب  428266برلم  24191441، لٌد فى  54440444د ، رأس ماله ،  دمحم مصطفى سالم عبدالحلٌم  ، تاجر فر -  17

 1ش ابوبكر الصدٌك خلؾ النادى االهلى شمه 1ابواب الكترونٌه واجهزه الٌه وشبكات حرٌك ، بجهة : عمار 

ن بٌع فول و ع 428395برلم  24191447، لٌد فى  54440444مختار عبدالمنعم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 مدٌنه التوفٌمٌه 11منطمه  18بلون  31ق  8طعمٌه ، بجهة : محل 

عن بٌع  428348برلم  24191414، لٌد فى  544440444مصطفى دمحم عبدالمحسن دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 شارع بطرس ؼالى 3مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن خدمة  428329برلم  24191413، لٌد فى  144440444اجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا ابراهٌم جبرائٌل جنٌدى  ، ت -  24

 من الخلٌفه الماهر الحى السادس 82بلون  3مدخل  2سٌارات )حماٌة طالء السٌارات( ، بجهة : محل

بٌع  عن 428337برلم  24191413، لٌد فى  54440444ممبل رٌاض عبدالمسٌح جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شارع سكة علٌش حمامات المبه 3وتجارة المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ،  428327برلم  24191413، لٌد فى  54440444وائل جرجس فٌلبس شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش خالد بن الولٌد مساكن شٌراتون 1134مربع  2بجهة : عمار 

عن  428439برلم  24191422، لٌد فى  144440444ل تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا مٌخائٌل عدلى مٌخائٌ -  23

دعاٌة واعالن وتسوٌك معدات امن صناعى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات 

 13، بجهة :  2419لسنة  847ة امنٌة رلم االنترنت وخدمات االمن والحراسة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافم

 25شمة  -شارع سلٌم ؼطاس 

عن ادارة وتشؽٌل  428484برلم  24191428، لٌد فى  544440444احمد فرؼل دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

التراخٌص االزمه موافمه امنٌه رلم  كافٌترٌات ولاعات حفاالت وااللعاب الترفٌهٌه والمالعب فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على

 ش السمان ش عمر المختار الدور االول بعد االرضى 8، بجهة :  2419لسنة  354

عن مماوالت عامه  428468برلم  24191427، لٌد فى  144440444بٌتر ماهر نصٌؾ جٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

الدور الثالث  1149ب مربع  4فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : عمار واعمال الرخام والجرانٌت والتورٌدات العمومٌه 

 14مساكن الشراتون شمه 

عن تخلٌص  428513برلم  24191431، لٌد فى  144440444احمد عبد هللا احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش حامد ابو سرٌع 23جمركى ، بجهة : 

عن بٌع اكسسوار  428294برلم  24191448، لٌد فى  144440444شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هوٌدا شولى دمحم -  27

 22شارع ولى العهد بى  16محمول ، بجهة : 

عن تجارة  428292برلم  24191448، لٌد فى  244440444راؼب عبدهللا عبدالكرٌم مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 السوٌسرى ب الحى العاشر 27عمارة  12و توزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : شمة 

عن  428394برلم  24191447لٌد فى  ، 144440444احمد عبد المطلب ابراهٌم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 برج الرحمن عمارات رئاسه الجمهورٌه 1اٌجار سٌارات ، بجهة : عماره 

عن تجاره  428271برلم  24191441، لٌد فى  544440444عبد الرحمن دمحم سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ٌه ارض الجولؾمشروع المدفع 14شٌكوالته وحلوى جافه ، بجهة : محل ب عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صاله  428281برلم  24191443، لٌد فى  54440444طارق عبد الحمٌد حسن صٌام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش النصر النزهه الجدٌده 13جٌم ، بجهة : 

ورٌدات عن ت 428317برلم  24191414، لٌد فى  544440444ٌوسؾ احمد ٌوسؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ح احمد محروس من ش المبه االمٌرٌه14اثاث مكتبى ، بجهة : 

عن بٌع اطارات  428326برلم  24191413، لٌد فى  54440444ماجد شولى دانٌال مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش دمحم كمال حسٌن 24وبطارٌات ، بجهة : 

عن تجاره  428339برلم  24191413، لٌد فى  144440444له ،  سعٌد ٌحى ملٌجى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  34

 ش المؽربلٌن 28السٌارات والموتسٌكالت ، بجهة : 

عن تجارة  428419برلم  24191424، لٌد فى  244440444سامح دمحم سرور مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

بٌع ومستلزماتها وصٌانتها والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر االنظمة االمنٌة ) كامٌرات المرالبة ( تجارة ماكٌنات ال

 الدور الثانى 8منطمة  6مدخل  3ومستلزماتة واالنترنت ( ، بجهة : السراج مول 

عن  428431برلم  24191421، لٌد فى  244440444على دمحم مصطفى دمحم ابو خدٌجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش ذاكر حسٌن الحى السابع محل باالرضى 3ر سٌدات ، بجهة : كوافٌ

عن مماوالت  428421برلم  24191424، لٌد فى  1444440444عمرو توفٌك على زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 أ شارع لاسم بن امٌن 27عمومٌة ، بجهة : 

عن مطعم وتمدٌم  428542برلم  24191434، لٌد فى  254440444ؼاده ٌسن حسن ٌسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش منشٌه التحرٌر 52المؤكوالت وتمدٌم وجبات جاهزة للمستشفٌات والتورٌدات العامه فى مجال المطاعم ، بجهة : 

عن خدمات  428495برلم  24191428، لٌد فى  1444440444احمد على عبد هللا زعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 الحى السوٌسرى حى العاشر 56مول ، بجهة : مح

عن خدمات  428523برلم  24191431، لٌد فى  144440444مٌاده سامى عبد الؽنى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 شارع دمشك 54تدرٌبٌه وترجمه لؽات فٌما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تعبئه مواد  428319برلم  24191414، لٌد فى  544440444دمحم الراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر محمود  -  41

 ؼذائٌه ، بجهة : محل بالدور االرضى ش االسماعٌلٌه من المٌثاق وحسنى مبارن

عن تورٌدات  428264برلم  24191441، لٌد فى  54440444على رافت على عبد المتعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

درب االبراهٌمى من ش الجمهورٌه شمه بالدور  28عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( وتورٌدات مهمات امن صناعى ، بجهة : 

 الثانى علوى

عن  428383برلم  24191447، لٌد فى  54440444امانى امٌن فهمى عبد السالم دمحم ٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مشروع رابعه العدوٌه 4عمار  3احذٌه ، بجهة : محل تجاره 

عن شحن ونمل بضائع  428474برلم  24191427، لٌد فى  544440444خالد عادل دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش ترعة الجبل شمه بالدور االرضى 336، بجهة : 

عن تورٌد مواد  428457برلم  24191424، لٌد فى  144440444حسن احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش داٌر الناحٌه شمه22ؼذائٌه ، بجهة : 

عن دعاٌه  428344برلم  24191448، لٌد فى  54440444احمد شرٌؾ امٌن على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

ج شارع  15عمار  17، بجهة : شمه  2419لسنة  714م واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( موافمة امن رل

 السلحدار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  428323برلم  24191414، لٌد فى  1444440444امٌر طلعت بالى رفله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 الدور االول 11برج المختار مصطفى النحاس شمه  32بلون  14عمومٌه وتورٌدات فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ، بجهة : ق 

عن مطعم  428322برلم  24191414، لٌد فى  124440444دمحم عبدالعاطى كامل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ماكوالت تٌن اواى ، بجهة : ا شارع حسنٌن  هٌكل

،  1444440444له ،  مإسسة المصرى لتجارة وتسوٌك االجهزة االلكترونٌه والتورٌدات العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  49

عن التورٌدات العمومٌه وتجارة االجهزة االلكترونٌه ومستلزمات اجهزة المحمول والكمبٌوتر  428387برلم  24191447لٌد فى 

ش موسى بن نصٌر الحى السابع محل  14( ، بجهة :  2419لسنة  842ومستلزماتها ) فٌما عدا خدمات االنترنت() موافمة امن رلم 

3 

عن بالى  428336برلم  24191413، لٌد فى  84440444د نبٌه بشاره عبد الشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امج -  54

 5، بجهة : محل رلم  2419لسنه  744استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمهموافمه امن برلم 

 ش نجٌب شكور

عن  428445برلم  24191417، لٌد فى  2444440444، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم حسن   -  51

مماوالت و تورٌدات و دعاٌه و اعالن  فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و الكتب الدٌنٌه و المصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت 

ش مٌدان ابن حكم الزٌتون شمة بالدور  38 ، بجهة : 2419لسنه  819بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

 الرابع

عن بٌع ادوات  428416برلم  24191424، لٌد فى  254440444احمد سمٌر سلٌمان كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش مكه من ش المدٌنه المنورة النزهه الجدٌدة 7منزلٌه ، بجهة : 

عن تورٌد وبٌع  428325برلم  24191413، لٌد فى  1444440444له ،  هٌالنه ثروت امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ما -  53

 ش شولى تادرس ارض الشركه 54كامٌرات مرالبه ) فٌماعدا الالسلكٌه منها ( ، بجهة : 

عن تجارة احذٌه ،  428354برلم  24191414، لٌد فى  34440444تؽرٌد فراج فرج خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش عثمان بن عفان 78بجهة : 

عن  428541برلم  24191434، لٌد فى  244440444عالء عبدالعلٌم ابوالعنٌن عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 شارع موسى ابن نصٌر الحى السابع 1تورٌدات عامه وتجارة مالبس فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن مطعم  428517برلم  24191431، لٌد فى  344440444، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سمٌر خلٌل خلٌل منصور  -  56

 باالرضى 1الحى السابع محل رلم 17ش االمام ابوحنٌفه بلون 27ومشروبات واداره المطاعم ، بجهة : 

عن تجارة وتوزٌع  428277برلم  24191441، لٌد فى  544440444ماٌكل نبٌل سالمه سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 برج ج 6شارع عبدالرحمن نصر محل رلم  41مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن  428345برلم  24191448، لٌد فى  1544440444سامى عبدهللا حسن ابراهٌم خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 شارع النصر مدٌنة ركن حلوان 19سوبر ماركت ، بجهة : 

عن تخلٌص  428373برلم  24191416، لٌد فى  74440444نور احمد سلٌمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 حى النزهه الجدٌده 3جمركى ، بجهة : ع ش مصطفى محمود تمسٌم ابورجل شمه 

عن تورٌد مالبس  428414برلم  24191417، لٌد فى  54440444حافظ دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محاسن  -  64

 الدور االرضى 1زهراء م نصر الحى العاشر شمه رلم  2227جاهزه ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن تورٌد عماله  428415برلم  24191417، لٌد فى  1544440444دمحم سٌد فراج السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 3ش ترعه الجبل شمه رلم  153للشركات والمصانع داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، 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  428441برلم  24191416، لٌد فى  54440444حسام حسن عبد الرازق عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 2ش الكابالت مدخل  37ات العمومٌه )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : تورٌدات المستلزمات الطبٌه العامه والتورٌد

 مساكن امتداد االمٌرٌه

عن مماوالت  428492برلم  24191429، لٌد فى  1444440444كمال جمٌل اسحك عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الطواٌلهش عطٌه عبد الحمٌد الشوربجى من عرب  29عامه ، بجهة : 

عن تصنٌع حلوى من  428493برلم  24191428، لٌد فى  54440444عبده احمد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش سلٌم االول ناصٌه ش الكرٌم13عجٌن ، بجهة : 

تورٌدات عامه عن  428464برلم  24191427، لٌد فى  54440444مٌنا عادل كامل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ح ابراهٌم شحاته من ش عبدالحمٌد عثمان ترعة الجبل 4فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن بالى ستٌشن )  428516برلم  24191431، لٌد فى  544440444بٌتر بولس تلمٌذ ممار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 1ش عمر لطفى محل رلم  49( ، بجهة :  2419/  788الالزمه ) موالفك  فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص

 بالدور االرضى

عن تورٌد وتجارة  428498برلم  24191429، لٌد فى  144440444هانى نعٌم توما محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

ؾ فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على مستلزمات طباعه ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاح

 شارع المهدى 4اسفل العمار رلم  7التراخٌص الالزمه (موافمة امن رلم ، بجهة : محل رلم 

عن مطعم وتمدٌم وجبات ،  428389برلم  24191447، لٌد فى  344440444امام دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش المطرٌه 71بجهة : 

عن تجارة  428284برلم  24191442، لٌد فى  544440444عمرو احمد فوزى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 52شارع عبدالمتجلى المنطمه العاشره شمه  27بلون 8وتوكٌالت مشروبات ومواد ؼذائٌه فٌماعدا المشروبات الروحٌه ، بجهة : 

 الدور الخامس

عن  428386برلم  24191447، لٌد فى  14444440444، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عدوى احمد سنوسى عبد الرحمن -  74

تورٌد وتركٌب وصٌانه اجهزه الحاسب الى ومشتمالته والشبكات الداخلٌه للحاسب االلى واجهزه انذار الحرٌك وكامٌرات المرالبه 

واالنترنت والكامٌرات الالسلكٌه ( ) وبعد الحصول على  بكافه انواعها والتدرٌب على استخدامها ) فٌما عدا خدمات االمن والحراسه

 ش التروللى 56، بجهة :  2419/  853التراخٌص الالزمه ( موافمه امنٌه 

عن تورٌد  428335برلم  24191413، لٌد فى  544440444محمود مجدى سٌد دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش حلمى حسن على م ثامنه 26منظفات ومصنوعات ٌدوٌه ، بجهة : 

عن مكتب اعمال  428344برلم  24191413، لٌد فى  54440444خالد احمد احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش الحدود ح عبدالرازق الهجانه 2نظافة وخدمات نظافة ، بجهة : 

عن  428334برلم  24191413، لٌد فى  244440444عبدالرحمن دمحم دمحم احمد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ش ابوحٌان التوحٌدى الحى السابع 45مكتب خدمات نمل داخل جمهورٌة مصر العربٌه ، بجهة : شمه بالدور االول العمار 

عن اداره وتنظٌم  428369برلم  24191416، لٌد فى  544440444احمد عبده دمحم الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ش ابو الماسم الحى السابع شمه بالدور االرضى 19معارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌه( ، بجهة : عمار 

عن مماوالت  428434برلم  24191421، لٌد فى  54440444زاخر خلٌل زاخر خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 شارع السٌده عائشه 42عمومٌه ، بجهة : 

عن  428497برلم  24191429، لٌد فى  144440444بد العزٌز دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد العظٌم ع -  76

 بالدور االرضى مرتفع 1محل رلم  9ب 11ش احمد ابوالعال المنطمه الثامنه ق 41سوبر ماركت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  428481برلم  24191428د فى ، لٌ 1444440444اسالم شعبان محمود عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 م.السادسه -شارع معز الدوله  73تورٌدات السلع الؽذائٌه ، بجهة : 

عن  428467برلم  24191427، لٌد فى  144440444محمود ابراهٌم عبدالعزٌز مصٌلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ش محطه الفرز56الامه وتشؽٌل المطاعم ، بجهة : 

عن تصوٌر  428514برلم  24191431، لٌد فى  144440444ا سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رض -  79

 9الدور  24عمائر مدٌنة نصر ق  1مدخل  3فوتوؼرافى وفٌدٌو دون تصوٌر المستندات ، بجهة : عمارة 

عن تورٌد ادوات  428279برلم  24191442، لٌد فى  144440444الكبٌره دمحم المادرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 4ش بور سعٌد شمه رلم  498تجمٌل ، بجهة : 

عن تورٌد  428349برلم  24191414، لٌد فى  244440444مجدى دمحم شبل الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 حجرة بالدور الثانى -ش دمحم النادى  34مستلزمات طبٌة لجهات حكومٌة ، بجهة : 

عن بالى  428341برلم  24191413، لٌد فى  144440444امل دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى ك -  82

أ االدفاوى  7، بجهة :  2419لسنة  714استٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 باالرضى 1محل 

عن تورٌد و  428332برلم  24191413، لٌد فى  1444440444رد ، رأس ماله ،  دمحم احمد توفٌك مهنى  ، تاجر ف -  83

تركٌب كامٌرات المرالبه )فٌما عدا الالسلكٌه(  و اجهزة االنذار و االنظمه االمنٌه بكافه انواعها و جمٌع اعمال التٌار الخفٌؾ ، 

 زهراء مدٌنه نصر شارع العٌادة 1444عمارة  1بجهة : شمة 

عن نادى  428436برلم  24191422، لٌد فى  544440444 امٌن طه احمد رجال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا -  84

 شارع النزهه 148صحى )جٌم( دون العملٌات الجراحٌه ، بجهة : 

عن  428427برلم  24191424، لٌد فى  154440444عبد الرحمن اسامه كامل دمحم نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش هشام لبٌب 64بٌع اجهزه كهربائٌه ، بجهة : محل 

عن سوبر  428461برلم  24191424، لٌد فى  644440444دمحم عبد السالم عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 زهراء مدٌنة نصر - 845عمارة  7ماركت ، بجهة : محل 

عن مكتب  428463برلم  24191427، لٌد فى  54440444بٌشوى اسحك ابراهٌم نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 الدور التاسع 2ج سابما صالح سالم شمه  7عمارات العبور  24تلٌفون ( ، بجهة : -خدمه رجال اعمال )فاكس 

عن االستثمار  428469برلم  24191427، لٌد فى  54440444  احمد دمحم سمٌر احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  88

 ش احمد حسن الزٌات الحى السابع 41العمارى والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن  428488برلم  24191429، لٌد فى  144440444حسٌن دمحم سٌد سالم ابو رحمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ش السالم عزبه العرب شمه 5مماوالت وتورٌد مواد بناء ، بجهة : 

عن تورٌد  428549برلم  24191434، لٌد فى  544440444شرٌؾ حسن محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 تمسٌم ان ط كى ط 8ش عبد الرحمن امٌن من ابراهٌم عبد الرازق حالٌا وسابما ق  15مستلزمات انتاج المالبس ، بجهة : 

عن  428489برلم  24191428، لٌد فى  1444440444امٌن عبدالحمٌد عبدالباسط سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش شاهٌن ناصٌه ش سلٌم االول 44بٌع مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن  9999999برلم  24191431فى  ، لٌد 144440444ممدوح صالح الدٌن خالد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 19، بجهة :  2419لسنة  848بالى استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  موافمه امنٌه رلم 

 1سابما سكة السوق الزلط )صارى جله( محل رلم  12حالٌا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب تورٌد  428396برلم  24191447لٌد فى  ، 64440444خالد حسنى احمد رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 ش شلبى ح ابراهٌم البلبٌسى3موبٌلٌا ، بجهة : 

عن  428348برلم  24191449، لٌد فى  144440444هٌثم على رضا عبدالفتاح جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ش واحد من منشٌه التحرٌر  19شٌه التحرٌر حالٌا ش خمسه ناصٌه ش واحد من من 2تورٌدات نباتات الزٌنه الصناعٌه ، بجهة : 

 سابما محل بالدور االرضى

عن  418716برلم  24191414، لٌد فى  244440444دمحم احمد عزالدٌن دمحم توفٌك الجارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ارض الجولؾ -ش الشهٌد دمحم عبد الهادى  18بٌع معجنات ، بجهة : 

عن محل  428344برلم  24191448، لٌد فى  144440444لحلٌم حسن الداعور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن عبدا -  96

 ش متحؾ المطرٌه 24بٌع هداٌا و اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن تسوٌك  428282برلم  24191443، لٌد فى  144440444كرٌم كامل السٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

المنطمه السادسه ارض الجولؾ ش  945فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مربع  عمارى

 النزهه

عن ورشة اصالح  428318برلم  24191414، لٌد فى  144440444رضا حامد جالل عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 خلٌفه الظافرش ال 44محل  42سوق  7سٌارات ، بجهة : الحى 

عن العاب  428384برلم  24191447، لٌد فى  144440444احمد مراد دمحم عبدالمنعم ٌاور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

ش االمل من ش 1، بجهة :  2419/476اطفال بالى استٌشن فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

 عبدهللا باشا محل

عن تصدٌر و  428343برلم  24191413، لٌد فى  244440444 على احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  144

المنطمة  41بلون  23ش هشام لبٌب لطعه  6تورٌدات عمومٌه )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن( و توكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

 الثامنه مكتب

عن مطعم كبابجى  428432برلم  24191422، لٌد فى  54440444، رأس ماله ،  على فوزى طه ابو زٌد  ، تاجر فرد  -  141

 ش انور سالمه 2، بجهة : 

عن تورٌد  428443برلم  24191422، لٌد فى  1444440444احمد جمال دمحم الطاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 عبد العزٌز البشرى ش 524وتركٌب محطات الطالة الشمسٌة ومستلزماتها ، بجهة : مربع 

عن  428447برلم  24191422، لٌد فى  544440444ولٌد صالح الدٌن بخٌت عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 2457حى  4تصدٌر ، بجهة : زهراء مدٌنة نصر شمه 

عن استثمار  428453برلم  24191424، لٌد فى  144440444مرفت سامى موسى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 74ش بؽداد شمه  27وتسوٌك عمارى )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن تورٌد  428475برلم  24191428، لٌد فى  544440444محمود احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 زهراء م نصر المرحله االولى 22 وتركٌب وصٌانة اجهزة التكٌٌؾ ، بجهة :

عن مكتب  428341برلم  24191448، لٌد فى  2544440444ناجى سٌد مصطفى دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 شارع الوفاء واالمل من شارع المٌثاق زهراء مدٌنة نصر 8خدمات نظافه ، بجهة : 

عن خدمات بوفٌه ،  428398برلم  24191447، لٌد فى  54440444اله ،  دمحم العبد دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس م -  147

 ش احمد الجنٌدى عزبه شنوده1بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  428472برلم  24191428، لٌد فى  1444440444دمحم جمال الدٌن خلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 سش اسماعٌل الرٌس عزبه الر12ٌتورٌدات ونمل مخلفات ، بجهة : 

عن تورٌدات  428345برلم  24191414، لٌد فى  54440444صبحى عادل عزٌز حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 مساكن السعودٌه 533ستائر والمشة التنجٌد )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

عن بٌع  428296برلم  24191448، لٌد فى  344440444دمحم خٌرى امٌن السٌد مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 (13حلوى من عجٌن ، بجهة : شارع التحرٌر عزبة الهجانه محل )

عن تجارة  428362برلم  24191415، لٌد فى  1444440444سامى سعد اسماعٌل عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

دات المستشفٌات وشبكات الؽازات الطبٌه وصٌانتها ولطع ؼٌارها ، االجهزه الطبٌه واالالت الجراحٌه واالجهزه التعوضٌه ومع

 1ش دمحم جمال برعى ارض الجولؾ شمه  16بجهة : 

عن  428486برلم  24191429، لٌد فى  544440444كرٌمان عبدالرازق احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش عبدهللا عفٌفى من احمد عصمت 28مال الصحى ، بجهة : مماوالت عامه واعمال التكٌؾ ومكافحة الحرٌك واع

عن تورٌدات  428425برلم  24191424، لٌد فى  54440444امٌره ظرٌؾ داود مٌنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش ابوالماسم المهدى الحى السابع7عمومٌه ، بجهة : 

عن اداره  428525برلم  24191431، لٌد فى  344440444اله ،  اٌمان دمحم دمحم حسٌن ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس م -  114

زلاق ابو الؽناٌم درب الشٌخ الصاٌم مكتب  6، بجهة :  2419/  858وتشؽٌل الحفالت ) فٌما عدا خدمات االنترنت ( موافمه امنٌه 

 1رلم 

عن ورشة الومٌتال ،  428515برلم  24191431، لٌد فى  144440444دمحم دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عثمان ابن عفان حالٌا جمال حمدان سابما الهجانه 5بجهة : 

عن بٌع  428388رلم ب 24191447، لٌد فى  544440444جمال جنٌدى عبدالجلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 المٌثاق زهراء م نصر 1محل  853مراتب و مخدات ٌانسن و ؼٌرها ، بجهة : 

عن دعاٌة و  428343برلم  24191448، لٌد فى  244440444دمحم مرسى فتوح مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

ب الدٌنٌه و المصاحؾ و بعد الحصول على التراخٌص اعالن فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و الكت

 4ش ابو السرور البكرى الدور الثانى شمة  14، بجهة :  2419لسنه  798الالزمه موافمة امنٌه رلم 

عن تورٌدات  428311برلم  24191449، لٌد فى  544440444دمحم متولى شبٌب متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ش سمٌر عبدالرإوؾ المنطمه الثامنه شمه بالدور الثالث51مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة :  عمومٌه فٌماعدا

عن  428316برلم  24191449، لٌد فى  444440444دمحم اسماعٌل عبد الخالك الشٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 غ ش خالد ابن الولٌد ع ش 6مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌه ، بجهة : 

عن  428478برلم  24191428، لٌد فى  54440444احمد عبد الؽنى بركات السباعى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 2ش دمحم المهدى ارض الجولؾ محل  6مكتبه )فٌما عدا  تصوٌر مستندات ، بجهة : 

عن  428262برلم  24191441لٌد فى ،  144440444عمرو عبدالعزٌز عامر حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 الحى العاشر صمر لرٌش 3بلون  8تجارة ادوات كهربائٌه ، بجهة : عمارة 

عن مكتب  428393برلم  24191447، لٌد فى  34440444عمر دمحم رفعت دمحم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 146ب 14ش الشاعر على الجندى م 6عمار  14وساطه عمارٌة )بٌع و شراء ( ، بجهة : شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بالى ستٌشن  428371برلم  24191416، لٌد فى  54440444خالد مجدى حسنى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

الدور االرضى عمار  1، بجهة : محل  799لسنة  2419موافمه  -فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

 د الظاهرىابوداو 71

عن  428365برلم  24191416، لٌد فى  1444440444عادل محمود السٌد احمد شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

تصوٌر مستندات وطباعة وكتابة كمبٌوتر ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد 

 الدور االرضى -مساكن اطلس الحى العاشر  35ة : عمارة الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجه

عن تورٌد  428458برلم  24191424، لٌد فى  144440444احمد سعٌد فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 حاره دمحم الساٌح سلٌم صعب 22مستلزمات حفالت ، بجهة : 

عن بٌع وتوزٌع  428543برلم  24191434، لٌد فى  254440444،   احمد دمحم محمود شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  126

 ش حسن المؤمون 32مكسبات طعم مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن تسوٌك  428347برلم  24191449، لٌد فى  144440444اسماعٌل عادل صدٌك بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

تمسٌم اسماء فهمى  5نت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار عمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنتر

 ارض الجولؾ شمه بالدور الثانى

عن تورٌدات  428361برلم  24191415، لٌد فى  244440444امام انور امام مدبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 بعد االرضى 4بالدور  14راهٌمى شمه حاره البرادعه درب االب 4مهمات االمن الصناعى ، بجهة : 

عن تورٌد  428366برلم  24191416، لٌد فى  1444440444رانٌا ماجد مراد اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 12الدور  -ش نخلة المطٌعى  53منظفات ومواد كٌماوٌة بالجملة وتصنٌعها لدى الؽٌر ، بجهة : 

عن  428418برلم  24191424، لٌد فى  144440444، تاجر فرد ، رأس ماله ،    حسن عبدالمعطى ٌوسؾ ٌوسؾ -  134

 2ح وهبه مشرلى ش البكرٌه شمة رلم  14، بجهة :  2419لسنه  751تورٌد مستلزمات طباعه دون االحبار موافمة امنٌه رلم 

 بالدور االول

عن تورٌد  428449برلم  24191417، لٌد فى  544440444رانا اسامه دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش حسن المامون مساكن الهٌئه العربٌه للتصنٌع 11مستلزمات شبكات صرؾ صحى ، بجهة : 

عن  428448برلم  24191423، لٌد فى  144440444شادى شرٌؾ عبدالنعٌم عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 24شارع سلٌمان الحلبى الدور االول وحده  15تورٌدات كهربائٌه ، بجهة : 

عن محل  428459برلم  24191424، لٌد فى  2444440444الحاوى توفٌك حلمى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 امتداد مصطفى النحاس مدخل التبه الهجانه 2مالبس واحذٌه ، بجهة : محل رلم 

عن  428547برلم  24191434، لٌد فى  544440444تاجر فرد ، رأس ماله ،   عزالدٌن نصر الدٌن محمود سلٌمان  ، -  134

 ش ابوحٌان التوحٌدى الحى السابع شمه بالدور الثالث12تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

شامله ،  عن بماله 428346برلم  24191448، لٌد فى  54440444احمد عبده حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش الحكٌم عٌن شمس الشرلٌه 23بجهة : 

عن مكتب توافك  428399برلم  24191447، لٌد فى  544440444نٌفٌن رفٌك دمحم كاستزا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 6م  11ق  88دمحم الممرٌؾ ب  39عمار  143اجتماعى وزواج ، بجهة : شمه 

عن تورٌدات  428289برلم  24191442، لٌد فى  544440444فرد ، رأس ماله ،  صباح عبده حمدان دمحم  ، تاجر  -  137

 ج 2وحدة  2ش سلٌمان الحلبى الدور  15عمومٌه )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن( و مهمات االمن الصناعى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  428284برلم  24191443، لٌد فى  5444440444ولٌد جمٌل دمحم صالح شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

استٌراد وتصدٌر المعادن والمواد التعدٌنٌه بكافة انواعها وجمٌع انواع المماوالت واالنشاءات العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه وتصدٌر 

 عمارات السعودٌه 24، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعه  36االلطاب الكربونٌه فٌما عدا الفمره 

عن دعاٌه واعالن  428269برلم  24191441، لٌد فى  244440444على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم حسن -  139

فٌماعدا خدمات االنترنت فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول عالى التراخٌص االزمه 

 ب عمارات الهئٌه العربٌه للتنصٌع مكرم عبٌد4، بجهة :  2419/766

عن بٌع  428364برلم  24191415، لٌد فى  5444440444احمد حمزه انور رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ش ابراهٌم الشوارى من الفالوجا 7مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

تجارة  عن 428442برلم  24191417، لٌد فى  144440444ابراهٌم سٌد ابوسرٌع دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش الجالد الدور االرضى 82خرده ، بجهة : 

 428466برلم  24191427، لٌد فى  144440444عبدالرحمن احمد مصطفى كمال عبدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 العٌادة الخارجٌه الحى العاشر محل باالرضى 1254عن عطارة ، بجهة : 

عن تورٌدات  428465برلم  24191427، لٌد فى  14440444فرد ، رأس ماله ،  دمحم نبٌل صدٌك دمحم الفمى  ، تاجر  -  143

 41بلون  15للجهات الحكومٌه وتنمٌه عمرانٌه وتمٌٌم االصول العمارٌه ) اراضى ومبانى ومعدات واالت وبضائع ( ، بجهة : عمار 

 ش الصواؾ المنطمه العاشره شمه

عن  1111111برلم  24191447، لٌد فى  1444440444احمد جمال عبد الرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 االمٌرٌه 1م 1مساكن االمٌرٌه ب 144المماوالت والتورٌدات )دون مجاالت الدعاٌه واالعالن( وتصدٌر ، بجهة : 

عن تورٌد ورق ،  428321برلم  24191449، لٌد فى  144440444،   على دمحم ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  145

 شارع فإاد الدشناوى من ابراهٌم عبدالرازق 9بجهة : 

عن تورٌدات  428315برلم  24191449، لٌد فى  1544440444دمحم شحات دمحم محارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش احمد اسماعٌل من احمد عصمت73عالن ، بجهة : ومماوالت عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واال

عن مكتبه ،  3333333برلم  24191417، لٌد فى  124440444شٌماء فوزى دمحم العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 أ ش احمد شفٌك 8بجهة : محل بالعمار رلم 

عن تورٌدات عمومٌه  428283برلم  24191443ٌد فى ، ل 54440444بسمه دمحم سعٌد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 اكتوبر جسر السوٌس 6ش حسن خضر من ش  6) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

عن  428328برلم  24191414، لٌد فى  144440444دمحم رضا عبدالحمٌد جاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 شارع الكاباالت االمٌرٌه 48واالعالن ، بجهة :  تورٌدات عمومٌه فٌما عدا الدعاٌه

عن تسوٌك عمارى )  428313برلم  24191449، لٌد فى  144440444كرم دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 شارع مكرم عبٌد 82فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

عن تجارة  428378برلم  24191416، لٌد فى  14440444سهٌر شمروخ فرج بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش االهرام محل باالرضى7مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن خدمات  428433برلم  24191422، لٌد فى  144440444احمد كمال سلٌمان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش ابوبكر الصدٌك االمٌرٌه 69، بجهة : محمول 

عن صٌانة  428456برلم  24191424، لٌد فى  154440444عزٌزه جبالى احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 المطرٌة العمومى -مكرر ش الحمصانى  32تكٌٌفات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  428474برلم  24191427، لٌد فى  544440444  عبد الرحمن دمحم فتحى احمد الدق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  154

 ش دمحم توفٌك دٌاب 31استثمار عمارى ، بجهة : 

عن  428265برلم  24191441، لٌد فى  54440444احمد محروس ابراهٌم ابو امنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش الشوبرى النعام 3مماوالت عامه ، بجهة : 

عن استثمار  428274برلم  24191441، لٌد فى  144440444وزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌوسؾ عماد انٌس ف -  156

 ش عمارات اول ماٌو 8علوى عمار  1عمارى ، بجهة : ؼرفه من شمه دور 

عن ورشة  428338برلم  24191413، لٌد فى  54440444مصطفى عباس حسن دهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ش بخٌت اسكندر من ش مبارن 5هة : الومٌتال ، بج

عن تورٌدات  428346برلم  24191414، لٌد فى  54440444هنى ٌوسؾ مسعد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ش دمحم حنفى المللى14عمومٌه ومحابس مٌاه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

عن محل  428355برلم  24191414، لٌد فى  144440444  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر احمد المظلوم دمحم خٌر هللا -  159

 أش جسر السوٌس ش احمد عصمت 174بٌع بن ، بجهة : 

عن تصدٌر  428324برلم  24191414، لٌد فى  254440444عمرو زكرٌا سٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 2امتداد رمسٌس  54، بجهة : 

عن  428448برلم  24191417، لٌد فى  54440444سناء جمٌل دمحم مصطفى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش الجاحظ الحى السابع شمة بالدور االرضى 8تصوٌر فوتوجرافى ، بجهة : 

عن هداٌا ولعب  428411برلم  24191417، لٌد فى  144440444سارى دمحم نصر بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 46ش االدٌب دمحم السباعى ق  4بالعمار  21اطفال ، بجهة : محل 

عن تجارة  428452برلم  24191424، لٌد فى  144440444دالٌا احمد احمد المنشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 المنطمه السادسه م نصر 123موبلٌات ، بجهة : ش حسن المامون بلون 

عن بالى  428494برلم  24191429، لٌد فى  144440444د صالح داود عصمت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمو -  164

ش شجرة  16، بجهة :  2419لسنة  784موافمة امنٌة رلم  -ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 

 محل بالدور االرضى -مرٌم 

عن تجاره  428449برلم  24191423، لٌد فى  144440444ح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال شفٌك عجاٌبى صال -  165

 4ش احمد حسن المنطمه التاسعه محل  11بلون  13عماره  13ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن  428274برلم  24191441، لٌد فى  1544440444دمحم مصرى ضٌؾ عبدالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

ش احمد العاصى من ش على رضوان من منشٌه  24اوالت عامه و تورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن ، بجهة : مم

 التحرٌر

عن مكتب  428314برلم  24191449، لٌد فى  54440444مصطفى عبدالعال السٌد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 ش عرٌان تادرس دٌر المالن 18ت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : تسوٌك عمارى فٌما عدا خدمات االنتر ن

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمر شحات عواد واحمد دمحم خضرى   شركة  ،  المٌام باعمال المماوالت العامه والتورٌدات )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه  -  1

، عن المٌام باعمال المماوالت العامه والتورٌدات  428544برلم  24191434،لٌدت فى  1444440444العالن (  ،رأس مالها   وا

 حاره لبٌب المزاز ش خالد ابن الولٌد ع شمس الشرلٌه 3)فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : العمار رلم 

،لٌدت  54440444مروه عمر عبدالحلٌم وشركاها   شركة  ،  تاسٌس وتنمٌة المشروعات الؽذائٌه الزراعٌه   ،رأس مالها    -  2

 شارع افرٌمٌا مصطفى النحاس 21، عن تاسٌس وتنمٌة المشروعات الؽذائٌه الزراعٌه ، بجهة :  428511برلم  24191434فى 

،لٌدت فى  1444440444كة  ،  االستثمار العمارى واعمال الدٌكور  ،رأس مالها   طه سعٌد على بصله وشرٌكاه   شر -  3

 343، عن االستثمار العمارى واعمال الدٌكور ، بجهة : برج المار شارع سوق المنال الدولى شمه  428384برلم  24191443

 لسم النزهه

كامٌرات المرالبه والبوبات االلكترونٌه واجهزة تتبع السٌارات ٌاسر فتحى عبدالبصٌر وشرٌكته   شركة  ،   االنظمه االمنٌه و -  4

(Gps واجهزة االنذار واجهزة االطفاء والمماوالت العمومٌه والتورٌدات الفندلٌه وتورٌد الكروت الذكٌه وتورٌد الورق الحرارى )

بعد  19والمجموعه  6من المجموعه  36واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه والكمٌرات االسلكٌه والفمره 

، عن  428435برلم  24191422،لٌدت فى  1444440444الحصول على التراخٌص الالزمه  ودعاٌه واعالن   ،رأس مالها   

ت ( واجهزة االنذار واجهزة االطفاء والمماوالGpsاالنظمه االمنٌه وكامٌرات المرالبه والبوبات االلكترونٌه واجهزة تتبع السٌارات )

العمومٌه والتورٌدات الفندلٌه وتورٌد الكروت الذكٌه وتورٌد الورق الحرارى واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه 

بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ودعاٌه واعالن ، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعه  36والكمٌرات االسلكٌه والفمره 

 ٌفه المامونشارع الجبرتى الخل 4

،رأس مالها     19والمجموعه  6من المجموعه  36صالح احمد دمحم وشركاه   شركة  ،  االستٌراد فٌما عدا الفمره  -  5

،  19والمجموعه  6من المجموعه  36، عن االستٌراد فٌما عدا الفمره  428471برلم  24191427،لٌدت فى  24444440444

 لتاسعه الدور االولش عصام بحر المنطمه ا 141بجهة : 

برلم  24191441،لٌدت فى  14444440444شركه ولٌد دمحم حسن على و شرٌكه   شركة  ،  بٌع مجوهرات  ،رأس مالها    -  6

 ش اسماعٌل رمزى 18، عن بٌع مجوهرات ، بجهة :  428261

تلزماتها واكسسوارتها والتشطٌبات جرجس تامر وٌوسؾ راضى   شركة  ،   تورٌد الكورٌان والكومباكت والدٌكورات ومس -  7

، عن تورٌد الكورٌان والكومباكت والدٌكورات  428334برلم  24191413،لٌدت فى  244440444الداخلٌه  ،رأس مالها   

 شارع احمد زكى النزهه الجدٌده 26ومستلزماتها واكسسوارتها والتشطٌبات الداخلٌه ، بجهة : 

،  تجارة وتعبئه مواد ؼذائٌه ومماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه عمرو دمحم دمحموشركاه   شركة   -  8

، عن تجارة وتعبئه مواد ؼذائٌه ومماوالت عامه  428444برلم  24191417،لٌدت فى  144440444واالعالن  ،رأس مالها   

المنطمه  53بلون  18ر االرضى فوق البدروم بالعمار بالدو 3وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : شمه 

 التاسعه

احمد حمدى وشركاءه   شركة  ،   الدعاٌة واالعالن ) فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب  -  9

 644440444،رأس مالها     2419لسنة  8841الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 

، عن الدعاٌة واالعالن ) فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت  428442برلم  24191422،لٌدت فى 

عمار  5، بجهة : شمة  2419لسنة  8841والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 

 لدٌنارىشارع طه ا 14

برلم  24191447،لٌدت فى  154440444ناصر نجٌب جاد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد مواد ؼذائٌه   ،رأس مالها    -  14

 ش ابو بكر الصدٌك 9الدور االرضى  1، عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : حجره من الشمه  428444

خدمات النظافه والشحن والتفرٌػ وتورٌد العماله والتورٌدات العمومٌه امانى فاروق دمحم وشرٌكتها   شركة  ،  المٌام باعمال  -  11

، عن المٌام باعمال  428312برلم  24191449،لٌدت فى  14444440444فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن  ،رأس مالها   

ش عٌن شمس 43اٌه واالعالن ، بجهة : خدمات النظافه والشحن والتفرٌػ وتورٌد العماله والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا مجاالت الدع

 ناصٌه ش صالح عبدالرحمن مٌدان على باشا



 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

برلم  24191416،لٌدت فى  54440444دمحم عبد المنعم صالح وشركاه   شركة  ،  بٌع منتجات ورلٌه   ،رأس مالها    -  12

 عطفه المشارله 9/6، عن بٌع منتجات ورلٌه ، بجهة :  428367

برلم  24191441،لٌدت فى  144440444ٌكته   شركة  ،  تجارة لطع ؼٌار السٌارات   ،رأس مالها   دمحم احمد وشر -  13

 مساكن صمر لرٌش 59بلون  28بالعمارة رلم  4، عن تجارة لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : المحل رلم  428273

،لٌدت فى  144440444،رأس مالها     اسامه ٌحى وشرٌكه   شركة  ،  تركٌب اجهزه انزار واطفاء الى وصٌانتها  -  14

 ش بستان الممسى بٌن الكنائس2، عن تركٌب اجهزه انزار واطفاء الى وصٌانتها ، بجهة :  428264برلم  24191441

صالح الدٌن نضال كركوش وشركاه   شركة  ،  تؤجٌر لاعات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (  -  15

، عن تؤجٌر لاعات )  5555555برلم  24191442،لٌدت فى  214440444،رأس مالها     2419لسنة  577منٌة رلم موافمة ا

 شارع الحرٌة 28، بجهة :  2419لسنة  577فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 

توزٌع المواد الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن   دمحم حسام ابوالفتوح وشركاه   شركة  ،  تجارة و -  16

، عن تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه  428324برلم  24191414،لٌدت فى  1444440444،رأس مالها   

 عمارات شركة االسكان والتعمٌر 11بالدور االرضى المنطمه  1محل  19دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : عماره 

عبد الحمٌد حسن فرج حسن وشرٌكته   شركة  ،   تجارة وتعبئة المواد الؽذائٌة وتورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة  -  17

، عن تجارة وتعبئة المواد الؽذائٌة وتورٌدات  428417برلم  24191424،لٌدت فى  1444440444واالعالن (  ،رأس مالها   

 زهراء مدٌنة نصر - 2474ومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة : محل بالعمار رمك عم

ٌاسمٌن ثروت نعٌم وشركائها   شركة  ،  االستثمار العمارٌه والمماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله وانشاء موالت  -  18

 644440444لعمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن   ،رأس مالها   تجارٌه ادارٌه ترفٌهٌه كامله المبانى والمرافك والتورٌدات ا

، عن االستثمار العمارٌه والمماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله وانشاء موالت تجارٌه  428424برلم  24191424،لٌدت فى 

ش دمحم كامل الحارونى  42الن ، بجهة : ادارٌه ترفٌهٌه كامله المبانى والمرافك والتورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالع

 الدور الثانى المنطمه السادسه 4لطعه  119بلون 

 24191415،لٌدت فى  124440444هشام السٌد دمحم وشركاه   شركة  ،  تورٌد وبٌع وشراء طفاٌات حرٌك  ،رأس مالها    -  19

 حمدان، عن تورٌد وبٌع وشراء طفاٌات حرٌك ، بجهة : شارع ابو 428359برلم 

،لٌدت فى  2444440444سالم ٌحى ابوبكر وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال تجارة االثاث بكافة انواعه  ،رأس مالها    -  24

ش نجٌب محفوظ بجوار الحدٌمه الدولٌه  18، عن المٌام باعمال تجارة االثاث بكافة انواعه ، بجهة :  428544برلم  24191434

 لسم اول مدٌنه نصر

برلم  24191414،لٌدت فى  144440444على ابوالعطا على شاهٌن وشرٌكه   شركة  ،  تجارة مواد البناء  ،رأس مالها    -  21

 شارع امتداد رمسٌس مدٌنة نصر ثانى 15، عن تجارة مواد البناء ، بجهة : العمار  428357

برلم  24191423،لٌدت فى  1444440444لها   ساره رمضان وشرٌكتها   شركة  ،  تجارة المالبس الجاهزه  ،رأس ما -  22

 شارع صالح الدٌن لطب 5بالعمار رلم  1، عن تجارة المالبس الجاهزه ، بجهة : محل رلم  428454

 24191428،لٌدت فى  54440444عادل جمعه خضر وشرٌكه   شركة  ،  تجارة جمٌع اصناؾ العطارة  ،رأس مالها    -  23

 الحمزاوى الصؽٌر -وكالة ابو زٌد  21ٌع اصناؾ العطارة ، بجهة : المحل الكائن ، عن تجارة جم 428479برلم 

المطرٌة   شركة  ،  شراء لوازم االعضاء بالجملة من اصناؾ  -الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة المنزلٌة الهالى ابراج الحرٌة  -  24

الخرى وبٌعها لالعضاء بالتجزئة وللجمعٌة ان تموم بانتاج هذة البضائع الخاصة بالمؤكل والملبس وؼٌرها من السلع االستهالكٌة ا

 24191431،لٌدت فى  244440444السلع بنفسها او بالتعاون مع ؼٌرها واداء ؼٌر ذلن من الخدمات االستهالكٌة  ،رأس مالها   

ؼٌرها من السلع االستهالكٌة ، عن شراء لوازم االعضاء بالجملة من اصناؾ البضائع الخاصة بالمؤكل والملبس و 428512برلم 

االخرى وبٌعها لالعضاء بالتجزئة وللجمعٌة ان تموم بانتاج هذة السلع بنفسها او بالتعاون مع ؼٌرها واداء ؼٌر ذلن من الخدمات 

 4شارع الحرٌة عمارة رلم  64االستهالكٌة ، بجهة : 



 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

مٌه والتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( والتشطٌبات احمد دمحم العترٌس وشرٌكه   شركة  ،  اعمال المماوالت العمو -  25

، عن اعمال المماوالت  428276برلم  24191441،لٌدت فى  24440444والحفر واعمال البناء والطرق    ،رأس مالها   

ش الشٌخ  4بلون  4: عماره العمومٌه والتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( والتشطٌبات والحفر واعمال البناء والطرق ، بجهة 

 السالوى حى السفارات الدور الخامس

،لٌدت فى  12440444احمد على احمد السمالٌهى و شركاه   شركة  ،  تجارة الطٌور و الدواجن الحٌه  ،رأس مالها    -  26

 ت ع شمس الشرلٌهش اسحاق ناصٌه عفٌفى عف 3، عن تجارة الطٌور و الدواجن الحٌه ، بجهة :  428286برلم  24191443

هشام ابراهٌم عبد الجواد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن (  ،رأس مالها    -  27

ش  18، عن تورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة :  428423برلم  24191424،لٌدت فى  544440444

 جسر السوٌس

وس وماجد سمٌر   شركة  ،  مطبعه )فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت الكتب الدٌنٌه نبٌل محر -  28

،لٌدت فى  144440444،رأس مالها     2419لسنه  845والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص الالزمه (موافمه امن برلم 

نترنت فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت الكتب الدٌنٌه ، عن مطبعه )فٌما عدا خدمات اال 428487برلم  24191429

 ب ش الزعٌم ؼاندى 37، بجهة :  2419لسنه  845والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص الالزمه (موافمه امن برلم 

رات وتجاره حسٌن عبد السالم وشرٌكه   شركة  ،   تجاره سٌارات ولطع الؽٌار والبطارٌات بانواعها واالطارات واالكسسوا -  29

السٌارات الجدٌده والمستعمله بالعموله لحساب الؽٌر وبٌع سٌارات جدٌده وال ) الزٌرو ( والمستعمله لحسابه الشخصى وصٌانه 

 244440444وسمكره ودوكو واعمال كهربائٌه ومٌكانٌكٌه واصالح االطارات وكذا ؼسٌل السٌارات الكاركٌر  ،رأس مالها   

، عن تجاره سٌارات ولطع الؽٌار والبطارٌات بانواعها واالطارات واالكسسوارات وتجاره  428263برلم  24191441،لٌدت فى 

السٌارات الجدٌده والمستعمله بالعموله لحساب الؽٌر وبٌع سٌارات جدٌده وال ) الزٌرو ( والمستعمله لحسابه الشخصى وصٌانه 

ش ذاكر حسٌن لطعه  63وكذا ؼسٌل السٌارات الكاركٌر ، بجهة :  وسمكره ودوكو واعمال كهربائٌه ومٌكانٌكٌه واصالح االطارات

 7م 3

شرٌؾ سمرى وشرٌكه   شركة  ،  استشارات هندسٌه ومماوالت عمومٌه واعمال الصٌانه والمٌام باعمال التصدٌر والتورٌد  -  34

على التراخٌص الالزمه ( )  والتركٌب واالشراؾ على المشروعات فى حدود ؼرض الشركه ) ما عدا االنترنت وبعد الحصول

، عن استشارات هندسٌه  428294برلم  24191448،لٌدت فى  1444440444(  ،رأس مالها    2419/  735موافمه امنٌه 

ومماوالت عمومٌه واعمال الصٌانه والمٌام باعمال التصدٌر والتورٌد والتركٌب واالشراؾ على المشروعات فى حدود ؼرض 

ش عباس العماد  19( ، بجهة :  2419/  735رنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه الشركه ) ما عدا االنت

 الدور السادس

،لٌدت  144440444ابراهٌم عادل صلٌب شنوده وشرٌكه   شركة  ،  نشر وخرط االخشاب وصنع االلواح   ،رأس مالها    -  31

 ش سوق السالح 58، عن نشر وخرط االخشاب وصنع االلواح ، بجهة :  428376برلم  24191416فى 

خارج الجمهورٌه لحساب الؽٌر وتمثٌل الشركات المحلٌه فى دمحم زٌدان وشرٌكته   شركة  ،   الشحن البرى والبحرى داخل و -  32

النمل الداخلى والتخلٌص الجمركى والشحن البرى والبحرى للبضائع وكافه اعمال التوكٌالت المالحٌه وعموم اعمال الشحن والتفرٌػ 

،لٌدت فى  1444440444   وكافه االنشطه المرتبطه مع مراعاه احكام المانون واللوائح الوزارٌه والتصدٌر  ،رأس مالها

، عن الشحن البرى والبحرى داخل وخارج الجمهورٌه لحساب الؽٌر وتمثٌل الشركات المحلٌه فى  428424برلم  24191424

النمل الداخلى والتخلٌص الجمركى والشحن البرى والبحرى للبضائع وكافه اعمال التوكٌالت المالحٌه وعموم اعمال الشحن والتفرٌػ 

ش النصر م صمر لرٌش شٌراتون شمه 67شطه المرتبطه مع مراعاه احكام المانون واللوائح الوزارٌه والتصدٌر ، بجهة : وكافه االن

 الدور الثانى 14

 1444440444ابراهٌم فإاد على المللى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد عماله داخل جمهورٌه مصر العربٌه   ،رأس مالها    -  33

ش بن فضالن من ش  16، عن تورٌد عماله داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة :  428454برلم  24191424،لٌدت فى 

 73شمه  1الطٌران عمارات التوفٌك ؼرفه 



 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

،لٌدت فى  544440444محمود مدحت عبد الوهاب وشركائه   شركة  ،  اداره وتشؽٌل مطاعم   ،رأس مالها    -  34

عم ، بجهة : الدور المٌزانٌن المركز التجارى ) فلورٌدا مول ( م شٌراتون ، عن اداره وتشؽٌل مطا 428288برلم  24191442

 M4ش جاد الحك وحده  1229المطار 

 24191448،لٌدت فى  544440444مدحت صٌام عبد الحلٌم لطفى وشرٌكته   شركة  ،  اداره المحاجر  ،رأس مالها    -  35

 الحى العاشر 21م نصر شمه  زهراء 421، عن اداره المحاجر ، بجهة :  428291برلم 

رنا شدٌد وشرٌكها   شركة  ،  تمدٌم كافة الخدمات االعالنٌه والدعائٌه وتنظٌم الحفالت وتصمٌم الموالع االلكترونٌه فٌما عدا  -  36

   ،رأس مالها  2418لسنة  213اصدار الصحؾ والمجاالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص االزمه موافمه امنٌه رلم 

، عن تمدٌم كافة الخدمات االعالنٌه والدعائٌه وتنظٌم الحفالت وتصمٌم  428444برلم  24191422،لٌدت فى  1444440444

 213الموالع االلكترونٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجاالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص االزمه موافمه امنٌه رلم 

 ش محمود انور ارض الجولؾ لسم مدٌنة نصر 2د ش مختار سع14ٌ، بجهة :  2418لسنة 

هانى جابر وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت وتورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن (  ،رأس مالها    -  37

، عن مماوالت وتورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ،  428548برلم  24191434،لٌدت فى  1444440444

 عمارات الفتح 64 بجهة :

نعمه عطا عطٌه عازر وشركاه   شركة  ،  تورٌد معدات المطابخ التجارٌه والتورٌدات العمومٌه وصٌانه معدات المطابخ  -  38

، عن تورٌد معدات المطابخ التجارٌه  428297برلم  24191448،لٌدت فى  544440444وكافه االشؽال المعدنٌه   ،رأس مالها   

 ش المائم ممام فوده حسن 9مومٌه وصٌانه معدات المطابخ وكافه االشؽال المعدنٌه ، بجهة : والتورٌدات الع

برلم  24191448،لٌدت فى  544440444عبدالرحمن حامد وشرٌكه   شركة  ،  نمل وشحن بضائع  ،رأس مالها    -  39

 سم الزٌتونأ شارع محطة الزٌتون ل 18، عن نمل وشحن بضائع ، بجهة : العمار رلم  428298

عالء فرج حسٌن وٌاسر عبدالجواد عبدالعاطى   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (  ،رأس مالها    -  44

 29، عن التورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة :  428496برلم  24191429،لٌدت فى  1444440444

 ع صالح سالمعمارات العبور بشار

هادى صلٌب وشركاه   شركة  ،  مطبعه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجاالت فٌما عدا خدمات االنترنت والكتب الدٌنٌه  -  41

، عن  428391برلم  24191447،لٌدت فى  144440444والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

ت فٌما عدا خدمات االنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص مطبعه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجاال

 ٌسار شارع عبدالعزٌز عبدالداٌم من شارع احمد عصمت 1الالزمه ، بجهة : محل رلم 

مبٌوتر مجدى ظرٌؾ نجٌب ومدحت حسنى فإاد   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الك -  42

، عن المماوالت العامة والتورٌدات  428356برلم  24191414،لٌدت فى  3444440444ومستلزماتة واالنترنت (  ،رأس مالها   

 شارع الشرٌفة 18العمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر ومستلزماتة واالنترنت ( ، بجهة : 

،لٌدت فى  644440444واالكسسوارات والبرفانات   ،رأس مالها    عالء عمران وشركاه   شركة  ،  تجاره وبٌع الهداٌا -  43

 ش عباس العماد 39، عن تجاره وبٌع الهداٌا واالكسسوارات والبرفانات ، بجهة :  428426برلم  24191421

(  19عة والمجمو 6من المجموعة 36دمحم دمحم صالح الدٌن وشرٌكه   شركة  ،   استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  -  44

،لٌدت فى  24444440444وتورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ومستحضرات التجمٌل  ،رأس مالها   

( وتورٌدات عمومٌة )  19والمجموعة  6من المجموعة 36، عن استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  428445برلم  24191422

 الدور الرابع -ش مكرم عبٌد  62التجمٌل ، بجهة :  دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ومستحضرات

عمرو عالء عبدالبارى وشركاه   شركة  ،  التورٌدات بجمٌع انوعها واعمال التشٌٌد والبناء والمماوالت فٌما عدا مجالت  -  45

ع انوعها واعمال ، عن التورٌدات بجمٌ 428438برلم  24191421،لٌدت فى  14444440444الدعاٌه واالعالن  ،رأس مالها   

 9منطمه  45بلون  14التشٌٌد والبناء والمماوالت فٌما عدا مجالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  24191414،لٌدت فى  1444440444رٌمون نادر وشرٌكته   شركة  ،  توزٌع هداٌا واكسسوارات  ،رأس مالها    -  46

 بشارع عبدالحكٌم رضا ش الزهراء 49: العمار رلم  ، عن توزٌع هداٌا واكسسوارات ، بجهة 428344

طارق رفاعى و شركاه   شركة  ،  تجارة السٌارات والبٌع لحساب الؽٌر والتورٌدات دون مجاالت الدعاٌه واالعالن  ،رأس  -  47

ٌدات دون ، عن تجارة السٌارات والبٌع لحساب الؽٌر والتور 428351برلم  24191414،لٌدت فى  3444440444مالها   

 ش دكتور احمد دمحم ابراهٌم 38مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

خالد احمد صالح مصطفى وشركاه   شركة  ،  االتجار فى كافه االجهزة العلمٌه والمعملٌه وااللكترونٌه والصناعٌه والمٌام  -  48

لمٌكانٌكه وااللكترونٌه لكافه االجهزة وخطوط االنتاج بكافه اعمال التورٌد والتركٌب والصٌانه الكهرومٌكانٌكه والكهربائٌه وا

والتوزٌع والطاله الجدٌده والمتجدده االتجار فى كافه لطع الؽٌار والمستلزمات الفنٌه والصناعٌه لكافه اوجه االنشطه الصناعٌه 

الكٌماوٌات والمعادن والمواد الؽذائٌه  وخطوط االنتاج والتوزٌع الحصول على التوكٌالت التجارٌه المٌام باعمال التورٌدات العامه فى

، عن االتجار فى كافه االجهزة العلمٌه  428434برلم  24191422،لٌدت فى  184440444واالجهزة ولطع ؼٌار   ،رأس مالها   

المٌكانٌكه والمعملٌه وااللكترونٌه والصناعٌه والمٌام بكافه اعمال التورٌد والتركٌب والصٌانه الكهرومٌكانٌكه والكهربائٌه و

وااللكترونٌه لكافه االجهزة وخطوط االنتاج والتوزٌع والطاله الجدٌده والمتجدده االتجار فى كافه لطع الؽٌار والمستلزمات الفنٌه 

والصناعٌه لكافه اوجه االنشطه الصناعٌه وخطوط االنتاج والتوزٌع الحصول على التوكٌالت التجارٌه المٌام باعمال التورٌدات 

بالدور االرضى بالعمار رلم  2ى الكٌماوٌات والمعادن والمواد الؽذائٌه واالجهزة ولطع ؼٌار ، بجهة : ؼرفه من شمه رلم العامه ف

 مساكن شٌراتون هلٌوبولٌس خلؾ فندق هلٌتون 1147-1146ش سلٌمان الطماوى بالمربع  14

ورٌد كافه انواع المواد الؽذائٌه المماوالت العامه خالد احمد صالح مصطفى وشركاه   شركة  ،  تجهٌز وتعبئه وتوزٌع وت -  49

، عن  428434برلم  24191422،لٌدت فى  184440444،رأس مالها     2419لسنه  859موافمه امن برلم -والتشٌٌد والبناء 

،  2419لسنه  859برلم موافمه امن -تجهٌز وتعبئه وتوزٌع وتورٌد كافه انواع المواد الؽذائٌه المماوالت العامه والتشٌٌد والبناء 

مساكن شٌراتون  1147-1146ش سلٌمان الطماوى بالمربع  14بالدور االرضى بالعمار رلم  2بجهة : ؼرفه من شمه رلم 

 هلٌوبولٌس خلؾ فندق هلٌتون

واالعالن ( والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه  9احمد فإاد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره االدوات الكهربائٌه -  54

 9، عن تجاره االدوات الكهربائٌه 428363برلم  24191415،لٌدت فى  544440444والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   

ش البخارى  46والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : ؼرفه من شمه بالعمار 

 الحى السابع

برلم  24191415،لٌدت فى  54440444ر هشام دمحم اللٌثى وشرٌكه   شركة  ،  تمدٌم خدمات نظافه  ،رأس مالها   عم -  51

 ش حمدى هٌكل النزهه الجدٌده3، عن تمدٌم خدمات نظافه ، بجهة :  428358

،لٌدت فى  144440444زكرٌا عبدهللا سعٌد وشركاه   شركة  ،  تورٌدات منظفات مستلزمات فندلٌة  ،رأس مالها    -  52

 الدور االول - 1ش البؽدادى شمة رلم  8، عن تورٌدات منظفات مستلزمات فندلٌة ، بجهة :  428446برلم  24191416

 194440444،رأس مالها     2419لسنه  677احمد دمحم على و شرٌكه   شركة  ،  تسوٌك الكترونى موافمة امنٌه رلم  -  53

أ عمارات العبور  24، بجهة :  2419لسنه  677، عن تسوٌك الكترونى موافمة امنٌه رلم  428429برلم  24191424،لٌدت فى 

 صالح سالم

دمحم حموده عبدالمادر وشركاه   شركة  ،  بٌع وتجارة اجهزة اطفاء الحرٌك ومهمات االمن الصناعى   ،رأس مالها    -  54

جارة اجهزة اطفاء الحرٌك ومهمات االمن الصناعى ، بجهة : ، عن بٌع وت 428491برلم  24191429،لٌدت فى  644440444

 شارع زكرٌا احمد 22بالدور االرضى بالعمار  3محل رلم 

من  36شركة دمحم عمادالدٌن سعدالدٌن وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  -  55

، عن المماوالت العمومٌه  428518برلم  24191431،لٌدت فى  132444440444ها   (  ،رأس مال 19والمجموعه  6المجموعه 

 743ش العروبه الدور السابع شمه  44( ، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعه  36واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العامه ومعدات ولطع ؼٌار وخرده فٌماعدا مجاالت دمحم عبدالجواد حامد وشرٌكه   شركة  ،   توكٌالت تجارٌه والتورٌدات  -  56

، عن توكٌالت تجارٌه والتورٌدات العامه  428364برلم  24191415،لٌدت فى  344440444الدعاٌه واالعالن  ،رأس مالها   

 ى (ش المرؼنى ) شارع الناد2بالعمار  16ومعدات ولطع ؼٌار وخرده فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : شمه 

، عن صٌدلٌه ،  428374برلم  24191415،لٌدت فى  124440444بدٌر وشركاه   شركة  ،  صٌدلٌه  ،رأس مالها    -  57

 شارع عٌن شمس 77بجهة : 

دمحم عبدالمادر احمد وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ) دون الكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد مواد الدعاٌه واالعالن (  -  58

، عن تورٌدات عمومٌه )  428441برلم  24191421،لٌدت فى  1444440444ره وتوزٌع المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   وتجا

 8حى السفارات ق  16دون الكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد مواد الدعاٌه واالعالن ( وتجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة : ب

 الدور االرضى 2عمارات الشمس 

برلم  24191428،لٌدت فى  484440444احمد عمرو الرملى وشرٌكه   شركة  ،  تجارة االدوات الصحٌه  ،رأس مالها    -  59

 مٌدان الجامع 2محل  1، عن تجارة االدوات الصحٌه ، بجهة : عمار  428485

،لٌدت فى  64440444توفٌك احمد توفٌك وشركاه   شركة  ،   مركز خدمة سٌارات وؼسٌل سٌارات  ،رأس مالها    -  64

 م السادسة -مكرم عبٌد  - 19بلون  6، عن مركز خدمة سٌارات وؼسٌل سٌارات ، بجهة : ق  428546برلم  24191434

ار السٌارات وسٌارات النمل والمعدات الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه   شادى دمحم كمال وشرٌكه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌ -  61

، عن تجاره لطع ؼٌار السٌارات وسٌارات النمل والمعدات  428268برلم  24191441،لٌدت فى  544440444،رأس مالها   

 الحى الثامن 2464بناء مشروع مساكن التعاونٌات وال 74بالدور الثانى عماره  8الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : شمه 

الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة المنزلٌة الهالى عٌن شمس الشرلٌة   شركة  ،  ٌكون الؽرض من الجمعٌة تحسٌن حالة  -  62

اعضائها التصادٌا واجتماعٌا وتحمٌما لهذا الؽرض تموم الجمعٌة باالعمال االتٌى / شراء لوازم االعضاء بالجملة من اصناؾ 

ضائع الخاصة بالماكل والملبس وؼٌرها من السلع االستهالكٌة االخرى وبٌعها لالعضاء بالتجزئة وللجمعٌة ان تموم بانتاج هذة الب

 24191447،لٌدت فى  244440444السلع بنفسها او بالتعاون مع ؼٌرها واداء ؼٌر ذلن من الخدمات االستهالكٌة   ،رأس مالها   

من الجمعٌة تحسٌن حالة اعضائها التصادٌا واجتماعٌا وتحمٌما لهذا الؽرض تموم الجمعٌة  ، عن ٌكون الؽرض 428392برلم 

باالعمال االتٌى / شراء لوازم االعضاء بالجملة من اصناؾ البضائع الخاصة بالماكل والملبس وؼٌرها من السلع االستهالكٌة 

سلع بنفسها او بالتعاون مع ؼٌرها واداء ؼٌر ذلن من الخدمات االخرى وبٌعها لالعضاء بالتجزئة وللجمعٌة ان تموم بانتاج هذة ال

 شارع دمحم عزام من ابوالفتوح عبداللة 2االستهالكٌة ، بجهة : 

عادل عبد الحمٌد السٌد حسن وشرٌكه   شركة  ،   خدمات البٌئة والنظافة بكافة انواعها و تنسٌك الحدائك والتطهٌر ورش  -  63

ورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( تمدٌم خدمات الضٌافة للهٌئات والمإسسات والشركات المبٌدات والمماوالت والت

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة وتورٌد العمال الفنٌة وؼٌر الفنٌة داخل جمهورٌة مصر 

لشركة الدخول فى مشاركات مع االشخاص والشركات االخرى فى االنشطة التى العربٌة لصالح الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة وٌحك ل

، عن  428375برلم  24191416،لٌدت فى  1444440444تمارسها داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة  ،رأس مالها   

رٌدات العمومٌة ) دون مجاالت خدمات البٌئة والنظافة بكافة انواعها و تنسٌك الحدائك والتطهٌر ورش المبٌدات والمماوالت والتو

الدعاٌة واالعالن ( تمدٌم خدمات الضٌافة للهٌئات والمإسسات والشركات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكافة البنون العاملة بجمهورٌة 

شركة مصر العربٌة وتورٌد العمال الفنٌة وؼٌر الفنٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة لصالح الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة وٌحك لل

الدخول فى مشاركات مع االشخاص والشركات االخرى فى االنشطة التى تمارسها داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، بجهة : 

 المنطمة العاشرة -شارع الصواؾ  12بالدور االرضى بالعمار الممام على المطعة رلم  2الشمة رلم 

،  428267برلم  24191441،لٌدت فى  544440444،رأس مالها    سامح السٌد عبد الحمٌد وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر   -  64

 المنطمه الحادٌة عشر 6بلون  16عن تصدٌر ، بجهة : 

،لٌدت فى  144440444دمحم محمود وشرٌكه لتجارة السٌارات   شركة  ،  تجاره وبٌع السٌارات  ،رأس مالها    -  65

 عمارات رابع االستثمارى54بجهة : ، عن تجاره وبٌع السٌارات ،  428394برلم  24191447



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

راجى شمس المكاوى السٌد احمد وشركاه   شركة  ،  تجارة وبٌع السلع الؽذائٌه والؽٌر ؼذائٌه واالٌس كرٌم والمجمدات  -  66

واللحوم والدواجن واالسمان الطازجه وبٌع وتصنٌع المخبوزات والحلوٌات وبٌع الخضروات والفاكهه الطازجه وبٌع االجهزه 

الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه والبن والعطاره والمولٌات وبٌع ادوات التجمٌل والعناٌه بالصحه واالكسسوارات والتورٌدات العمومٌه 

، عن تجارة وبٌع السلع الؽذائٌه  428422برلم  24191424،لٌدت فى  14444440444والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   

والمجمدات واللحوم والدواجن واالسمان الطازجه وبٌع وتصنٌع المخبوزات والحلوٌات وبٌع والؽٌر ؼذائٌه واالٌس كرٌم 

الخضروات والفاكهه الطازجه وبٌع االجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه والبن والعطاره والمولٌات وبٌع ادوات التجمٌل والعناٌه 

 ترعة الجبل دٌر المالن 25جارٌه ، بجهة : بالصحه واالكسسوارات والتورٌدات العمومٌه والتوكٌالت الت

برلم  24191423،لٌدت فى  144440444عزه شعبان وشرٌكها   شركة  ،  تمدٌم خدمات النظافة   ،رأس مالها    -  67

 ح ابو شرٌؾ عزبة بالل 14، عن تمدٌم خدمات النظافة ، بجهة :  428446

،لٌدت فى  2444440444التخلٌص الجمركى   ،رأس مالها   جرجس سعد حنا حنا وشركاه   شركة  ،  الشحن و -  68

 2، عن الشحن والتخلٌص الجمركى ، بجهة : عمارات شراراه مساكن التعاونٌات مكتب  428295برلم  24191443

اتها ) وائل محمود كمال وشركاة   شركة  ،  ادارة وتشؽٌل المشروعات الهندسٌة فى مجال االنشاءات السكنٌة بكافة مستوٌ -  69

واالجتماعى ( ومشروعات المٌاة بجمٌع انواعها من شرب ومعالجة مٌاة صرؾ صحى وتحلٌة مٌاة بحر  4المتوسط  4الفاخر 

 544440444ومعالجة المٌاة بانواعها وكافة اعمال الكهرومٌكانٌكٌا ومشروعات تنسٌك الموالع وتورٌد مستلزماتها  ،رأس مالها   

، عن ادارة وتشؽٌل المشروعات الهندسٌة فى مجال االنشاءات السكنٌة بكافة مستوٌاتها )  428397برلم  24191447،لٌدت فى 

واالجتماعى ( ومشروعات المٌاة بجمٌع انواعها من شرب ومعالجة مٌاة صرؾ صحى وتحلٌة مٌاة بحر  4المتوسط  4الفاخر 

عمارات السعودٌة  6ك الموالع وتورٌد مستلزماتها ، بجهة : ومعالجة المٌاة بانواعها وكافة اعمال الكهرومٌكانٌكٌا ومشروعات تنسٌ

 مدٌنة نصر اول -( بالدور المٌزانٌن شارع النزهة 3شمة رلم )

خالد دمحم منصور وشرٌكته   شركة  ،  تورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت واعمال تشطٌبات البناء  ،رأس مالها    -  74

، عن تورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت واعمال تشطٌبات البناء ، بجهة :  428299برلم  24191448،لٌدت فى  544440444

 ش حلمى حسن على المنطمه الثامنه بالدور االول 15

مجدى ممدوح منٌر لبٌب و فرٌد فإاد طرازى الٌاس   شركة  ،  التورٌدات والمماوالت العمومٌة ) فٌما عدا الدعاٌة واالعالن  -  71

، عن التورٌدات والمماوالت العمومٌة ) فٌما عدا الدعاٌة  428354برلم  24191414،لٌدت فى  544440444(  ،رأس مالها   

 ترعة الجبل -الدور االول  2شمة رلم  -ش الصوفانى  14واالعالن ( ، بجهة : 

،لٌدت فى  15444.000وائل على عبد العزٌز وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتورٌد االدوات الكهربائٌه  ،رأس مالها    -  72

ش  18بالدور االرضى بالعمار رلم  34، عن تجاره وتورٌد االدوات الكهربائٌه ، بجهة : الوحده رلم  428428برلم  24191421

 زكرٌا احمد

،لٌدت فى  544440444خالد حسن وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب وتصدٌر انظمه الرى الحدٌثه فمط  ،رأس مالها    -  73

 ش الطٌران84، عن تورٌد وتركٌب وتصدٌر انظمه الرى الحدٌثه فمط ، بجهة :  428462رلم ب 24191424

 24191434،لٌدت فى  1544440444عماد امٌر زكرى وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت وتجاره الموبلٌا  ،رأس مالها    -  74

 ش الزهراء 12، عن المماوالت وتجاره الموبلٌا ، بجهة :  428545برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

م محو/شطب ت   24191441، وفى تارٌخ    415315عمرو عبدالمنعم على اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191441، وفى تارٌخ    394589ابراهٌم كامل ابراهٌم اسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 امر محو لترن التجارة

تم    24191442، وفى تارٌخ    344447دمحم طاهر مصطفى عبد المنعم العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     24191442، وفى تارٌخ    446765احمد دمحم دمحم على البٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191447، وفى تارٌخ    417365:  دمحم طه عبد العظٌم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 5

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم    24191448، وفى تارٌخ    425845احمد نصر الدٌن عبد اللطٌؾ شٌخون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  اامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191448، وفى تارٌخ    425592مٌرفت عبدالعزٌز السٌد السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    24191448، وفى تارٌخ    421785تامر سالم نجٌب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    24191448، وفى تارٌخ    418846عماد دمحم احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو لترن التجارة

تم    24191448، وفى تارٌخ    394417احمد ابراهٌم ابراهٌم احمد عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطب السجل  امر محو لترن التجارهمحو/

تم محو/شطب السجل     24191448، وفى تارٌخ    422277مصطفى عبده انور حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191448، وفى تارٌخ    422277مصطفى عبده انور حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191448، وفى تارٌخ    339498مصطفى صالح الدٌن حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191448خ ، وفى تارٌ   424569على مراد عزت عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191449، وفى تارٌخ    413342دمحم رجب ابراهٌم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  امر    24191449وفى تارٌخ ،    421193احمد كامل دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191414، وفى تارٌخ    355411صبري ابو طالب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 امر محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب    24191414، وفى تارٌخ    355411صبرى ابوطالب احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  امر محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب    24191414، وفى تارٌخ    416824ٌسرى ٌوسؾ ٌوسؾ ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191413، وفى تارٌخ    442732:  رجب سٌد مخٌمر نمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 24

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191413، وفى تارٌخ    442519دمحم اٌمان عبد المنعم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191414، وفى تارٌخ    413254،  سبك لٌده برلم :   ندى ولٌد احمد فإاد هوٌدى  ،  تاجر فرد   - 22

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    24191414، وفى تارٌخ    312312مصطفً دمحم جوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191414، وفى تارٌخ    415448د  ،  سبك لٌده برلم : سامح دمحم دمحم ابو النجا  ،  تاجر فر   - 24

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191415، وفى تارٌخ    394625عبد الحكٌم دمحم عبد الحكٌم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محإ لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  ترن    24191415، وفى تارٌخ    257872ك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصام جمٌل توفٌ   - 26

 التجاره لإفاه التاجر

تم محو/شطب    24191415، وفى تارٌخ    384494رامز سامً رمزى جورجً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191415، وفى تارٌخ    442333عبدالجلٌل على عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عبدهللا   - 28

 السجل  امر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     24191415، وفى تارٌخ    444712وحٌد فتحى دمحم دمحم الشٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 وبذلن ٌمحى المٌد من السجل النجارىامر محو لترن التجاره 

تم محو/شطب السجل  امر    24191415، وفى تارٌخ    263648احمد زكً دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو للوفاه

شطب السجل  تم محو/   24191415، وفى تارٌخ    247767مجدي عبدالسالم مهدي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191416، وفى تارٌخ    414646سٌده طلعت ٌالوت حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 امر محو لترن التجارة



 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

محو/شطب السجل  امر تم    24191416، وفى تارٌخ    419344سامٌة سعٌد الصفتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 محولترن التجاره

تم محو/شطب    24191417، وفى تارٌخ    417354خالد دمحم احمد دمحم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    24191424 ، وفى تارٌخ   424648اسامه دمحم السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191424، وفى تارٌخ    425859ناردٌن عزت وٌصا ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191424، وفى تارٌخ    364586كرٌمه سعٌد ابراهٌم سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191424، وفى تارٌخ    398954دمحم عبد الفضٌل عبد السمٌع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 محوالسجل  امر 

تم محو/شطب    24191424، وفى تارٌخ    443131ؼاده جمعة عبد العاطى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    24191424، وفى تارٌخ    449232وئام احمد رٌاض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 رن التجارةمحو لت

تم محو/شطب السجل     24191424، وفى تارٌخ    385515عماد فكرى عزٌز حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191421، وفى تارٌخ    389839منال اسماعٌل مصطفى دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 امر محو لترن التجارةالسجل  

تم محو/شطب السجل  امر    24191421، وفى تارٌخ    422594اسراء سعٌد دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو لترن التجاره

السجل  تم محو/شطب    24191421، وفى تارٌخ    414435دمحم ٌس عٌسوى عٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191421، وفى تارٌخ    417221محب ولٌم رزق هللا بشاره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 امر محو لترن التجاره

محو/شطب السجل  امر  تم   24191421، وفى تارٌخ    384434دمحم امام حسٌن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191421، وفى تارٌخ    381413مرفت دمحم توفٌك زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 امر محو

/شطب السجل  تم محو   24191421، وفى تارٌخ    339746نعمان راؼب رشوان زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191421، وفى تارٌخ    342337ابو العال عبدالسمٌع ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 السجل  امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     24191421 ، وفى تارٌخ   415439طارق دمحم احمد  محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191422، وفى تارٌخ    413787شرٌؾ السٌد دمحم حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191422، وفى تارٌخ    426328عبٌر صالح الدٌن دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191423، وفى تارٌخ    422445محمود دمحم حامد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191424، وفى تارٌخ    445844لم : رومانى امٌل مٌخائٌل سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 54

 السجل  بموجب عمد تعدٌل تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     24191428، وفى تارٌخ    254161دمحم علً سلٌم البهنساوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191429، وفى تارٌخ    363434،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد علً السٌد دمحم ابو رٌه    - 56

 السجل  امر محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب السجل     24191429، وفى تارٌخ    417733امٌل مكرم لولا ابسخرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191429، وفى تارٌخ    346484جنٌدي دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود امٌن    - 58

 ترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24191429، وفى تارٌخ    444682طاهر شرٌؾ عبده السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24191429، وفى تارٌخ    444682بده السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طاهر اشرؾ ع   - 64

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191429، وفى تارٌخ    354589نشات شولى بشاى مكرم هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم    24191429، وفى تارٌخ    427259منصور دمحم عبدالؽفار منصور عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24191429، وفى تارٌخ    143371عبد السالم مصطفً  مكً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 لترن التجارة السجل  امر محو

تم محو/شطب    24191434، وفى تارٌخ    228954كرٌمه كامل عبدالجواد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24191431، وفى تارٌخ    377114شلبً محمود ابراهٌم شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  امر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     24191431، وفى تارٌخ    355732السٌد عبد الحمٌد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 محو لترن التجارهامر 



 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 محو/شطب    24191431، وفى تارٌخ    425733مصطفى دمحم شعبان عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 السجل  امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   24191441وفً تارٌخ ،   363674رد ،، سبك لٌده برلم شرٌؾ فخري معوض جونً  تاجر ف -  1

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191441وفً تارٌخ ،   389453نبٌل فاٌك حبٌب عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2444440444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل   24191441وفً تارٌخ ،   445253االلفى فون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1444440444رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24191441وفً تارٌخ ،   383827،، سبك لٌده برلم على عبد الرحمن على عبد الرحمن  تاجر فرد  -  4

 جنٌه   5444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191441وفً تارٌخ ،   443889هبه سعٌد احمد سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1444440444دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191442وفً تارٌخ ،   396619أنور محمود نبوى حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   144444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191442وفً تارٌخ ،   392948ر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن عبد الواحد السٌد دمحم  تاج -  7

 جنٌه   244444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191443وفً تارٌخ ،   417683مصطفى ابراهٌم بكرى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1444440444ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤش

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191443وفً تارٌخ ،   444494جمال حسن دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191447وفً تارٌخ ،   394625ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد الحكٌم دمحم عبد الحكٌم عل -  14

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191447وفً تارٌخ ،   424668ابانوب مكرم فخرى اندراوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ

تم تعدٌل رأس المال ,   24191447وفً تارٌخ ،   418436جمال امٌن جمال امٌن ابو العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191447وفً تارٌخ ،   393454عبدالجلٌل عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  اٌمن صالح -  13

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل رأس المال , تم تعد  24191447وفً تارٌخ ،   392912مٌشٌل مكرم جرجس مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   2544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191448وفً تارٌخ ،   273638انور فتحً احمد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل   24191448وفً تارٌخ ،   273638لٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خ -  16

 جنٌه   5444440444رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  24191448وفً تارٌخ ،   426644دمحم نادر دمحم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24191448وفً تارٌخ ،   428151السٌد عبد العزٌز عبد الداٌم دمحم راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   5444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24191449وفً تارٌخ ،   257887مكتب الشرلاوي للهندسه والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   44444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191449خ ، وفً تارٌ  421628دمحم عبدالنبى عبدالحمٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   424596هشام محمود ابراهٌم عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1544440444ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   424596هشام محمود ابراهٌم عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   424596هشام محمود ابراهٌم عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414،  وفً تارٌخ  446446عبد الرحمن دمحم فوزى شمروخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24191414وفً تارٌخ ،   398161عالء الدٌن احمد عبد العال مهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1444440444ماله ،, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191414وفً تارٌخ ،   415423دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191414وفً تارٌخ ،   281826ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191413وفً تارٌخ ،   374429عمرو رشاد شعبان خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   14444440444س ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   24191413وفً تارٌخ ،   416141عالء حمزه سعد زٌاده سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191413وفً تارٌخ ،   387767م اشرؾ على عبد الرحٌم شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  34

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191413وفً تارٌخ ،   421396احمد حلمى شرٌؾ راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   444440444بح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   419487جٌهان ٌحٌى دمحم دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   448388ه برلم عمرو صبحى محمود الساٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  33

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   425436فوزى للمماوالت وخدمات النظافه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   744440444ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191414وفً تارٌخ ،   419763هانى دمحم عٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191414وفً تارٌخ ،   411243د ،، سبك لٌده برلم حسٌن الصٌاد السٌد ابو زٌد  تاجر فر -  36

 جنٌه   14444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191414وفً تارٌخ ،   443339اسالم دمحم جمال الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   154444440444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191415وفً تارٌخ ،   342342سعٌد صبحى ؼالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191415وفً تارٌخ ،   421125بك لٌده برلم على دمحم على جبٌلى  تاجر فرد ،، س -  39

 جنٌه   1544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191415وفً تارٌخ ،   445851عبدالعزٌز فاروق حسٌن بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   2544440444ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191415وفً تارٌخ ،   422936مٌنا عادل نظٌر جرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   14444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191415وفً تارٌخ ،   415171سبك لٌده برلم اسماء لطفى زهٌر دمحم  تاجر فرد ،،  -  42

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191416وفً تارٌخ ،   354979صبرى تٌمور حنا جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   6444440444أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191416وفً تارٌخ ،   427564شرٌؾ دمحم سند حفنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   24444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     24191416وفً تارٌخ ،   424187لم بسام حسن حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  45

 جنٌه   5444440444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24191417وفً تارٌخ ،   197249دمحم حسام الدٌن احمد بٌومً حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   14444440444رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191417وفً تارٌخ ،   285534رفعت  للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191417وفً تارٌخ ،   285534لم رفعت  للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  48

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191417وفً تارٌخ ،   285534رفعت تاضروس  مشرلً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   5444440444بح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191417وفً تارٌخ ،   285534رفعت تاضروس  مشرلً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191424وفً تارٌخ ،   424188هاله كامل سلٌمان ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   344440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191424وفً تارٌخ ،   424842احمد دمحم احمد عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191424وفً تارٌخ ،   415296عاطؾ توفٌك فهٌم ملن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   244440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191421وفً تارٌخ ،   372729محب فتحً بوالٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   124440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191421وفً تارٌخ ،   417384روت حجازى عبد الرحٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ث -  55

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  24191421وفً تارٌخ ،   422584كمال جمال حلٌم كاشؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191421وفً تارٌخ ،   342123اكرامى اسماعٌل حنفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191422وفً تارٌخ ،   414623ن شرلاوى توفٌك على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حس -  58

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم  24191422وفً تارٌخ ،   378569حسٌن احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191422وفً تارٌخ ،   223644عٌد عبد الحلٌم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191422وفً تارٌخ ،   447845راهٌم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ممدوح اب -  61

 جنٌه   1444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ  تم تعدٌل رأس المال  24191422وفً تارٌخ ،   423644سامح دمحم نصر بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191423وفً تارٌخ ،   414838اكرامى فاٌك فهمى مترى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24191423وفً تارٌخ ،   449441مسٌح جرجس عبد المسٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسام عبد ال -  64

 جنٌه   5444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل رأس المال , وصؾ تم تعدٌ  24191424وفً تارٌخ ،   348328مارٌان نعٌم ملمً عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   144444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191424وفً تارٌخ ،   398664عمرو حسن حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191424وفً تارٌخ ،   424724ادى صالح نمر زٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ن -  67

 جنٌه   1444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   24191424وفً تارٌخ ،   427154دمحم عبدالمادر حسن السٌد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191427وفً تارٌخ ،   427672شعبان عصام شعبان دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   144440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191427وفً تارٌخ ،   261917محمود محمود عبدربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24191427وفً تارٌخ ،   446467مدحت فوزى محمود دمحم ابوطالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   5444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191427وفً تارٌخ ،   446267مصطفى رمضان السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   4444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24191428وفً تارٌخ ،   197249دمحم حسام الدٌن احمد بٌومً حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   24444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191428تارٌخ ،  وفً  374696خالد ٌحٌى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -لٌنزا اٌجٌبت  -  74

 جنٌه   144444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   24191428وفً تارٌخ ،   374696خالد ٌحًٌ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   -الواحة للمشروعات والمعدات الهندسٌه  -  75

 جنٌه   144444440444دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس   24191428وفً تارٌخ ،   375479عبد الرحمن احمد علً عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   5444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191428وفً تارٌخ ،   444379د  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابراهٌم سٌد صدٌك احم -  77

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191428وفً تارٌخ ،   364414أحمد ابو طالب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   5444440444شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤ

تم تعدٌل رأس المال ,   24191429وفً تارٌخ ،   425685دمحم احمد عبد التواب خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191429وفً تارٌخ ،   446224سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  حسن دمحم عبدالمجٌد -  84

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191429وفً تارٌخ ،   341959جمال عٌد حامد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   54440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  24191434وفً تارٌخ ،   419444اسالم لطفى دمحم مازن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191434وفً تارٌخ ،   425498عماد عٌاد عزٌز شنوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191434وفً تارٌخ ،   447624ام حموده موسى الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حس -  84

 جنٌه   54440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   24191434وفً تارٌخ ،   398644هانى دمحم جابر حسن عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191434وفً تارٌخ ،   442643دمحم على احمد على رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191434وفً تارٌخ ،   422647محمود مبارن عبدالؽنى مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   344440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191434وفً تارٌخ ،   449834عٌد سعٌد محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191434وفً تارٌخ ،   283773سمٌر دمحم عبدالحلٌم البدوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191431وفً تارٌخ ،   441745دمحم سامى دمحم عبد الفتاح شرؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   54444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191431خ ، وفً تارٌ  345113تامر محمود سٌد مكاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   54440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24191431وفً تارٌخ ،   392196الشحات السٌد عبدالجلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   5444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24191431وفً تارٌخ ،   392196عادل السٌد عبد الجلٌل السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191441وفً تارٌخ  338342سعد ولٌم لبٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش خان ابوطالٌة 32، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428265احمد محروس ابراهٌم ابو امنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش الشوبرى النعام 3ٌر:   ، الـتؤش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428274دمحم مصرى ضٌؾ عبدالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ش احمد العاصى من ش على رضوان من منشٌه التحرٌر 24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428264   على رافت على عبد المتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  4

 درب االبراهٌمى من ش الجمهورٌه شمه بالدور الثانى علوى  28الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  428259عبدالحمٌد محمود عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش صعب صالح 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428271عبد الرحمن دمحم سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 مشروع المدفعٌه ارض الجولؾ  14الـتؤشٌر:   ، محل ب عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428274ٌوسؾ عماد انٌس فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ش عمارات اول ماٌو 8علوى عمار  1الـتؤشٌر:   ، ؼرفه من شمه دور 

تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  417163مصطفى دمحم عرفه ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 1االدارى ممر  ابراج التعمٌر الدور 1ش المطرٌه العمومى  26وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  24191441وفً تارٌخ  428272دمحم دمحم احمدعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 حسام الدٌن دمحم فرٌد  -ش كامل صدلى صدلى الفجاله بملن  23

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191441ارٌخ وفً ت 428272دمحم دمحم احمدعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 شارع الهوارى من شارع الجالء بملن / دمحم احمد على 7، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  422555ابراهٌم فتحى صابر عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ٌه العمومى الزٌتونشارع مارٌو من شارع المطر 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428266دمحم مصطفى سالم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 1ش ابوبكر الصدٌك خلؾ النادى االهلى شمه 1الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  428277ماٌكل نبٌل سالمه سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 برج ج 6شارع عبدالرحمن نصر محل رلم  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191442وفً تارٌخ  427795اسالم ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 باالرضى  13ش السعاده روكسى محل  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442وفً تارٌخ  428285ودٌده دمحم عبدالمجٌد وفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 دور االرضى مساكن صمر لرٌش الشٌراتون محل بال 55الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  24191442وفً تارٌخ  424274مصطفى عاطؾ عبد الرحمن محسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش حافظ بدوى الحى السابع 13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442خ وفً تارٌ 428284عمرو احمد فوزى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الدور الخامس 52شارع عبدالمتجلى المنطمه العاشره شمه  27بلون 8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191442وفً تارٌخ  428279الكبٌره دمحم المادرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

  4ش بور سعٌد شمه رلم  498، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442وفً تارٌخ  374314احمد فتحً دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش الجمهورٌه وسط البلد عابدٌن 21الدور الخامس  15الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /شمه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442وفً تارٌخ  392337عمرو دمحم احمد ابو سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 التجمع الخامس 8شمه  38ش  89الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع / عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442وفً تارٌخ  428289صباح عبده حمدان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ج 2وحدة  2ش سلٌمان الحلبى الدور  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442وفً تارٌخ  344447دمحم طاهر مصطفى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 المنطمة السادسة) مع الؽاءه كفرع( -شارع احمد الصاوى  53الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان  24191442وفً تارٌخ  344447د ،  سبك لٌده برلم    دمحم طاهر مصطفى عبد المنعم العشرى ، تاجر فر -  23

 المنطمة السادسة) مع الؽاءه كفرع( -شارع احمد الصاوى  53, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

ٌل العنوان , تم تعد 24191442وفً تارٌخ  427864عادل فرحات عبد الوهاب عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

تمسٌم جمعٌه عٌن شمس  128ارضى العمارة الممامه على لطعه رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل رلم 

 الحرفٌٌن مدٌنه السالم

تم تعدٌل العنوان ,  24191442وفً تارٌخ  427795اسالم ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 باالرضى 13ش السعاده روكسى محل   5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  421172امٌره حسن عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

رة حسن عبدالحمٌد عبدهللا الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /شمه بالدور االرضى ش دمحم رضوان الخصوص الملٌوبٌه ملن /امٌ

 مركز الخانكه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  428282كرٌم كامل السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 المنطمه السادسه ارض الجولؾ ش النزهه  945الـتؤشٌر:   ، مربع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  424167سبك لٌده برلم      عبدهللا سٌد عبدالرازق السٌد ، تاجر فرد ، -  28

 ش طومانباى سراى المبه 41الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  428281طارق عبد الحمٌد حسن صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 النصر النزهه الجدٌده ش  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  428287ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 شارع احمد لاسم جوده شمه  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443ٌخ وفً تار 417132احمد حسٌن احمد بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 مساكن شٌراتون المطار النزهه 1226ومربع  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  412565نٌفٌن احمد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش بالل بن رباح1زنٌمه العمار الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ابو 

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  427587دمحم فكرى احمد عبد الفتاح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش على مصطفى دؼش عزبه شنوده 9وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  428284ده برلم    ولٌد جمٌل دمحم صالح شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  34

 عمارات السعودٌه  24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  24191447وفً تارٌخ  428389امام دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش المطرٌه 71



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  428394الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد المطلب ابراهٌم عبد  -  36

 برج الرحمن عمارات رئاسه الجمهورٌه  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  428388جمال جنٌدى عبدالجلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 المٌثاق زهراء م نصر 1محل  853الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  428399نٌفٌن رفٌك دمحم كاستزا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 6م  11ق  88دمحم الممرٌؾ ب  39عمار  143الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  428393،  سبك لٌده برلم    عمر دمحم رفعت دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد  -  39

  146ب 14ش الشاعر على الجندى م 6عمار  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

وفً  428387مإسسة المصرى لتجارة وتسوٌك االجهزة االلكترونٌه والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 3ش موسى بن نصٌر الحى السابع محل  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  24191447تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  428396خالد حسنى احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش شلبى ح ابراهٌم البلبٌسى3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  428383امانى امٌن فهمى عبد السالم دمحم ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 مشروع رابعه العدوٌه  4عمار  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 24191447وفً تارٌخ  428398دمحم العبد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش احمد الجنٌدى عزبه شنوده1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  422277مصطفى عبده انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 االزبكٌه -ٌولٌو  26ش  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  1111111سبك لٌده برلم    احمد جمال عبد الرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  45

 االمٌرٌه 1م 1مساكن االمٌرٌه ب 144وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  428395مختار عبدالمنعم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 مدٌنه التوفٌمٌه 11منطمه  18بلون  31ق  8الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  428384احمد مراد دمحم عبدالمنعم ٌاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش االمل من ش عبدهللا باشا محل1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  428386عدوى احمد سنوسى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ش التروللى  56وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  446454سامح شولى بشاى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لشٌخ زاٌدا 7حى  1السوق التجارى مجاوره  B2نموج  4الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  396748على حنفى دمحم عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع الخلٌج المصرى 168الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447ٌخ وفً تار 428384عادل حسن سرى السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 اول ماٌو طرٌك النصر 6العمار  748الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  428343دمحم مرسى فتوح مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 4ش ابو السرور البكرى الدور الثانى شمة  14الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  428344مد شرٌؾ امٌن على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  53

 ج شارع السلحدار 15عمار  17الـتؤشٌر:   ، شمه 

,  تم تعدٌل العنوان 24191448وفً تارٌخ  428293عمرو دمحم الؽرٌب حسن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش جوزٌؾ تٌتو115وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  428345سامى عبدهللا حسن ابراهٌم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 شارع النصر مدٌنة ركن حلوان 19وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  428342حسن على حسن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش مصر والسودان 118ع 1الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  428294هوٌدا شولى دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 22شارع ولى العهد بى  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  428296سٌد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خٌرى امٌن ال -  58

 (13الـتؤشٌر:   ، شارع التحرٌر عزبة الهجانه محل )

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  428292راؼب عبدهللا عبدالكرٌم مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 السوٌسرى ب الحى العاشر 27عمارة  12ـتؤشٌر:   ، شمة وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  428341ناجى سٌد مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 شارع الوفاء واالمل من شارع المٌثاق زهراء مدٌنة نصر  8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191448وفً تارٌخ  428346جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبده حامد دمحم ، تا -  61

 ش الحكٌم عٌن شمس الشرلٌه 23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  422162احمد على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الدور االرضى الحى العاشر 1دنٌه نصر شمه مدخل ب زهراء م 3427، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  428315دمحم شحات دمحم محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش احمد اسماعٌل من احمد عصمت73الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  428314مصطفى عبدالعال السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش عرٌان تادرس دٌر المالن  18الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  424649محمود فراج خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 أ ابن سندر سراى المبه 35، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  424649اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود فراج خالؾ ، ت -  66

 أ ابن سندر سراى المبه 35، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  428314احمد حسٌن فتوح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 المنطمه السابعه 42شارع الخلٌفه الراضى المطعه بلون  39:   ، شمه الدور االرضى الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  428347اسماعٌل عادل صدٌك بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 تمسٌم اسماء فهمى ارض الجولؾ شمه بالدور الثانى  5الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  428349دمحم على باهى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 شارع دمحم السٌد جادهللا 13، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  389554اٌمن على سالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش البطل احمد عبدالعزٌز شمه أ .ب الدلى41شارع سورٌا . المهندسٌن لٌصبح  29ر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن فى   الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  428348هٌثم على رضا عبدالفتاح جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ش واحد من منشٌه التحرٌر سابما محل بالدور االرضى 19ش خمسه ناصٌه ش واحد من منشٌه التحرٌر حالٌا  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  428313رد ،  سبك لٌده برلم    كرم دمحم احمد دمحم ، تاجر ف -  72

 شارع مكرم عبٌد  82، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191449وفً تارٌخ  428316دمحم اسماعٌل عبد الخالك الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ع ش غ ش خالد ابن الولٌد  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191449وفً تارٌخ  428311دمحم متولى شبٌب متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش سمٌر عبدالرإوؾ المنطمه الثامنه شمه بالدور الثالث51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  428321على دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 شارع فإاد الدشناوى من ابراهٌم عبدالرازق 9، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428322دمحم عبدالعاطى كامل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتؤشٌر:   ، ا شارع حسنٌن  هٌكل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428318، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا حامد جالل عمر -  77

 ش الخلٌفه الظافر  44محل  42سوق  7الـتؤشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428319عبٌر محمود دمحم الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 محل بالدور االرضى ش االسماعٌلٌه من المٌثاق وحسنى مبارن الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191414وفً تارٌخ  323464لوٌس ظرٌؾ جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 ش ثابت عبدالرحمن حلوان 2، الؽاء المحل الرئٌسى االخر بالعنوان /   محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428323امٌر طلعت بالى رفله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الدور االول 11برج المختار مصطفى النحاس شمه  32بلون  14الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان  24191414تارٌخ وفً  418716دمحم احمد عزالدٌن دمحم توفٌك الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ارض الجولؾ -ش الشهٌد دمحم عبد الهادى  18, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428328دمحم رضا عبدالحمٌد جاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 شارع الكاباالت االمٌرٌه 48الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  418716 احمد عزالدٌن دمحم توفٌك الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  83

ارض الجولؾ بنشاط / بٌع معجنات براس مال  -ش الشهٌد دمحم عبد الهادى  18, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة رئٌسى آخر بالعنوان / 

 بسمة تجارٌة / جوجوز 24444

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428324عمرو زكرٌا سٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 2امتداد رمسٌس  54الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428317ٌوسؾ احمد ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ح احمد محروس من ش المبه االمٌرٌه14،    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191413وفً تارٌخ  428343دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 المنطمة الثامنه مكتب 41بلون  23ش هشام لبٌب لطعه  6، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  24191413وفً تارٌخ  358336تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد اللطٌؾ عبد السالم للمماوالت العامه ،  -  87

 عمارات الفتح 14بالدور االرضى عمار رلم  1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428331منال عباس دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 ح نصر عزبة الورد 8ٌر:   ، الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428336امجد نبٌه بشاره عبد الشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ش نجٌب شكور  5الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428332دمحم احمد توفٌك مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 زهراء مدٌنه نصر شارع العٌادة 1444عمارة  1الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428342حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 شٌراتون  -ش خالد بن الولٌد  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191413وفً تارٌخ  428325ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌالنه ثروت امٌ -  92

 ش شولى تادرس ارض الشركه  54، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428338مصطفى عباس حسن دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 در من ش مبارن ش بخٌت اسكن 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428339سعٌد ٌحى ملٌجى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 ش المؽربلٌن  28الـتؤشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 24191413وفً تارٌخ  428327وائل جرجس فٌلبس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 ش خالد بن الولٌد مساكن شٌراتون 1134مربع  2الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428329مٌنا ابراهٌم جبرائٌل جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 من الخلٌفه الماهر الحى السادس  82بلون  3مدخل  2الـتؤشٌر:   ، محل

تم تعدٌل العنوان ,  24191413وفً تارٌخ  428337اض عبدالمسٌح جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ممبل رٌ -  97

 شارع سكة علٌش حمامات المبه 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428341مصطفى كامل دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 باالرضى 1أ االدفاوى محل  7تؤشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  24191413وفً تارٌخ  428334عبدالرحمن دمحم دمحم احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش ابوحٌان التوحٌدى الحى السابع 45وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه بالدور االول العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428344خالد احمد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش الحدود ح عبدالرازق الهجانه 2الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 24191413وفً تارٌخ  428335محمود مجدى سٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش حلمى حسن على م ثامنه  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191413وفً تارٌخ  428326ماجد شولى دانٌال مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش دمحم كمال حسٌن 24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191413وفً تارٌخ  428333مصطفى خمٌس دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ب المهندسٌن العسكرٌٌن ش الطٌران منطمة السٌنما 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428354تؽرٌد فراج فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش عثمان بن عفان 78الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  427174عمرو مصطفى عبدالخالك مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 مكرر ش النووى من ش ترعة الجبل  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , تم تع 24191414وفً تارٌخ  428355ٌاسر احمد المظلوم دمحم خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 أش جسر السوٌس ش احمد عصمت 174وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  427448دالٌا عشماوى عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 شارع مصر والسودان 91وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428345لٌده برلم     صبحى عادل عزٌز حنا ، تاجر فرد ،  سبك -  148

 مساكن السعودٌه 533الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428349مجدى دمحم شبل الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 حجرة بالدور الثانى -ش دمحم النادى  34الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  428348مصطفى دمحم عبدالمحسن دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع بطرس ؼالى 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428352اٌمن شلبى احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ن ش التعاونٌات  14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  413254ندى ولٌد احمد فإاد هوٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش جسر السوٌس 114الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  428346لم    هنى ٌوسؾ مسعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  113

 ش دمحم حنفى المللى 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  428364احمد حمزه انور رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش ابراهٌم الشوارى من الفالوجا  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191415وفً تارٌخ  428365محمود السٌد احمد شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل  -  115

 الدور االرضى -مساكن اطلس الحى العاشر  35وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة 

عدٌل العنوان , تم ت 24191415وفً تارٌخ  445851عبدالعزٌز فاروق حسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 405ش مكه من ش حسنى مبارن  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  428362سامى سعد اسماعٌل عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 1ش دمحم جمال برعى ارض الجولؾ شمه  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191415وفً تارٌخ  445851تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالعزٌز فاروق حسٌن بدر ، -  118

 405ش مكه من ش حسنى مبارن 14وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  422936مٌنا عادل نظٌر جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش عبده محمود من ش عمر المختار 1، تعدٌل العنوان الى /   الـتؤشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  422936مٌنا عادل نظٌر جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

مصنع نسٌج و مالبس العاشر من رمضان بنشاط  C1المنطمه الصناعٌه  34الـتؤشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان /مصنع رلم 

 خمسون الؾ جنٌه  54444جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه و براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  428361امام انور امام مدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 االرضى بعد 4بالدور  14حاره البرادعه درب االبراهٌمى شمه  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  428378سهٌر شمروخ فرج بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش االهرام محل باالرضى7الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  24191416وفً تارٌخ  428377روفان دمحم دمحم حكمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ش حلمى عبد العاطى من حسن الشرٌؾ  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  428372ابرام عاطؾ سٌحه سكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 12ش الخلٌفه المؤمون الدور الثانى شمه رلم  27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  428373فرد ،  سبك لٌده برلم     نور احمد سلٌمان ابراهٌم ، تاجر -  125

 حى النزهه الجدٌده 3الـتؤشٌر:   ، ع ش مصطفى محمود تمسٌم ابورجل شمه 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  394143نعناعة ابراهٌم دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش جمال عبد الناصر التجمع الخامس 4/3حى  132عماره -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  428366رانٌا ماجد مراد اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 12الدور  -ش نخلة المطٌعى  53الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  428368مدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن ح -  128

 الـتؤشٌر:   ، محل ش الورشه سابما محمود عفٌفى حالٌا عزبه الهجانه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  428371خالد مجدى حسنى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ابوداود الظاهرى 71الدور االرضى عمار  1الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  24191416وفً تارٌخ  428441حسام حسن عبد الرازق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 مساكن امتداد االمٌرٌه  2ش الكابالت مدخل  37وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191416وفً تارٌخ  428117هشام صالح الدٌن احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

منطمه النوادى  4على 2بنادى بالتٌنٌوم منطمه رلمن وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحدة بمنطمه مالعب االسكواش 

 التجمع الخامس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  446946احمد شولى دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 االسكان العائلى 2الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191416وفً تارٌخ  446449وهبه حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ سمعان  -  133

 ش هشام لبٌب الحى الثامن 62-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  24191416وفً تارٌخ  428369احمد عبده دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش ابو الماسم الحى السابع شمه بالدور االرضى  19الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  24191417وفً تارٌخ  428412شٌماء حسن عبداللطٌؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 بالدور االرضى  1زهراء مدٌنه نصر الحى العاشر شمة  2431وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191417وفً تارٌخ  428448سناء جمٌل دمحم مصطفى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 ش الجاحظ الحى السابع شمة بالدور االرضى 8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 24191417وفً تارٌخ  3333333اسالم دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 طرٌك النصر عمارات اول ماٌو 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428413والء احمد محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الحى العاشر الدور االرضى 1زهراء م نصر شمة  2134الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428414 حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محاسن حافظ دمحم -  139

 الدور االرضى 1زهراء م نصر الحى العاشر شمه رلم  2227الـتؤشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 24191417وفً تارٌخ  3333333مدحت رزٌك ابسخٌرون ؼرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش نخله المطٌعى ترٌونؾ الدور االول نزهه43وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191417وفً تارٌخ  448388عمرو صبحى محمود الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش عطٌه الصوالحى 3السراج مول  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428449سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رانا اسامه دمحم ال -  142

 ش حسن المامون مساكن الهٌئه العربٌه للتصنٌع  11الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  24191417وفً تارٌخ  3333333شٌماء فوزى دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 أ ش احمد شفٌك 8الـتؤشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428411سارى دمحم نصر بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

  46ش االدٌب دمحم السباعى ق  4بالعمار  21الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428416،  سبك لٌده برلم     احمد سمٌر سلٌمان كرٌم ، تاجر فرد -  145

 ش مكه من ش المدٌنه المنورة النزهه الجدٌدة  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  24191417وفً تارٌخ  394268حسام دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الممطم 3الدور االول شمه  363لطه  9ش 6ان الى تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428442ابراهٌم سٌد ابوسرٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 ش الجالد الدور االرضى 82الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191417وفً تارٌخ  428445رلم    عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  148

 ش مٌدان ابن حكم الزٌتون شمة بالدور الرابع 38وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ  3333333عبدالرحمن اسامه كامل دمحم نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 ش هشام لبٌب 64العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191417وفً تارٌخ  428415دمحم سٌد فراج السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 3ش ترعه الجبل شمه رلم  153الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 24191424وفً تارٌخ  428419سامح دمحم سرور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الدور الثانى 8منطمة  6مدخل  3الـتؤشٌر:   ، السراج مول 

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  428427عبد الرحمن اسامه كامل دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش هشام لبٌب  64العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  446942ك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرستٌنا عوض ناجى توفٌ -  153

 ش عبدالحمٌد ابوهٌؾ 27الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان ,  24191424وفً تارٌخ  448388عمرو صبحى محمود الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش عطٌه الصوالحى 3السراج مول  3، اضافه فرع بالعنوان / محل    وصؾ الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428425امٌره ظرٌؾ داود مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش ابوالماسم المهدى الحى السابع7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428433،  سبك لٌده برلم    احمد كمال سلٌمان السٌد ، تاجر فرد  -  156

 ش ابوبكر الصدٌك االمٌرٌه 69الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428421عمرو توفٌك على زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 أ شارع لاسم بن امٌن  27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  413334دمحم المهدى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 4محل رلم  -ش على الروبى  14الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24191424وفً تارٌخ  428418حسن عبدالمعطى ٌوسؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 بالدور االول 2ح وهبه مشرلى ش البكرٌه شمة رلم  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191421رٌخ وفً تا 386765طاهر دمحم سعٌد السٌد ابو كرٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش حسٌن عفٌفى المنطمه السادسه 2 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  428434زاخر خلٌل زاخر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شارع السٌده عائشه  42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191421وفً تارٌخ  428431دمحم مصطفى دمحم ابو خدٌجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على -  162

 ش ذاكر حسٌن الحى السابع محل باالرضى  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 24191421وفً تارٌخ  342123اكرامى اسماعٌل حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 مساكن المظلوم الجدٌدة 2م  29الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  415296عاطؾ توفٌك فهٌم ملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 دٌاب فهمى من حارة حسن رضوان 6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  413331رفاعى احمد سلٌمان عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 عمارات بنن االسكان الحى الثامن 44الـتؤشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 24191422وفً تارٌخ  428436عبدهللا امٌن طه احمد رجال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 شارع النزهه 148الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  428439مٌنا مٌخائٌل عدلى مٌخائٌل تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 25شمة  -شارع سلٌم ؼطاس  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  428443م    احمد جمال دمحم الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  168

 ش عبد العزٌز البشرى 524الـتؤشٌر:   ، مربع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  413331رفاعى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 مصطفى النحاس 118الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  413331رفاعى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 عماره بنن االسكان الحى الثامن مدٌنه نصر 44الـتؤشٌر:   ، عمار 

م تعدٌل العنوان , ت 24191422وفً تارٌخ  428447ولٌد صالح الدٌن بخٌت عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 2457حى  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، زهراء مدٌنة نصر شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  441258جون ناجى مترى عونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ش عبد الواحد فهمى 5بالدور االرضى  1شمه رلم -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  428432على فوزى طه ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ش انور سالمه  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  446598رامى منٌر ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 تعدٌل النشاط للرئٌسى االخر لٌصبح مركز صٌانة لطع ؼٌار السٌاراتالـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191423وفً تارٌخ  421244ماجد حلٌم سلٌمان بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 بالدور الرابع فوق االرضى 11ورشه رلم  -علوه فارس  -أ زلاق الحوش 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191423وفً تارٌخ  411836امٌر رافت ؼالى رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 شٌراتون -شارع الرشٌدى  16الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 24191423وفً تارٌخ  283557عماد حسن حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 ش دمحم كامل حسٌن 46الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191423وفً تارٌخ  428449جمال شفٌك عجاٌبى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

  4ش احمد حسن المنطمه التاسعه محل  11بلون  13عماره  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191423وفً تارٌخ  283557تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حسن حسٌن خلٌل ،  -  179

 ش دمحم كامل حسٌن 15الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191423وفً تارٌخ  283557عماد حسن حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ش دمحم كامل حسٌن 46فة فرع بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، اضا

تم تعدٌل العنوان ,  24191423وفً تارٌخ  428451دمحم محمود عبد الرحمن سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 المنطمة العاشرة -ش اٌهاب عزت  26بلون  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  24191423وفً تارٌخ  428448فرد ،  سبك لٌده برلم     شادى شرٌؾ عبدالنعٌم عبدالصمد ، تاجر -  182

 24شارع سلٌمان الحلبى الدور االول وحده  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191423وفً تارٌخ  283557عماد حسن حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ع دمحم كامل حسٌنشار 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191423وفً تارٌخ  424144الجوجرى لالثاث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ش مكرم عبٌد 39، تعدٌل العنوان  الى 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 24191424وفً تارٌخ  428456عزٌزه جبالى احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 المطرٌة العمومى -مكرر ش الحمصانى  32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428452دالٌا احمد احمد المنشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 المنطمه السادسه م نصر 123الـتؤشٌر:   ، ش حسن المامون بلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428455سٌد محمود السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ش خرطه المساعٌد بجوار مسجد العاشر من رمضان عرب الحصن  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428453مرفت سامى موسى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 74ش بؽداد شمه  27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428459الحاوى توفٌك حلمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 امتداد مصطفى النحاس مدخل التبه الهجانه  2الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428461لسالم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ا -  194

 زهراء مدٌنة نصر - 845عمارة  7الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  423865دمحم مصطفى دمحمى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 محل باالرضى -ش احمد الرٌس  9ـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل بالعمار ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  445844رومانى امٌل مٌخائٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ش الزهراء عٌن شمس 33 -الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  445844نى امٌل مٌخائٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    روما -  193

 ش الزهراء عٌن شمس 33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  267292اسماعٌل عبدالشافً حمدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 م السادسة -شارع دمحم ؼنٌمى هالل  15، تعدٌل العنوان لٌصبح /   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428457حسن احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ش داٌر الناحٌه شمه22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  154291م    سٌد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  196

 الحى الثانى -السوق التجارى  17الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  428458احمد سعٌد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 اره دمحم الساٌح سلٌم صعب ح 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  445844رومانى امٌل مٌخائٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 ش الزهراء 33الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / 

تم تعدٌل العنوان ,  24191424وفً تارٌخ  427154دمحم عبدالمادر حسن السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 عزبة النخل -م االندلس  -ش عبد الحمٌد مبدى  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  428463بٌشوى اسحك ابراهٌم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الدور التاسع  2ج سابما صالح سالم شمه  7عمارات العبور  24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  428469احمد دمحم سمٌر احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ش احمد حسن الزٌات الحى السابع  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  428464سبك لٌده برلم     مٌنا عادل كامل منصور ، تاجر فرد ،  -  242

 ح ابراهٌم شحاته من ش عبدالحمٌد عثمان ترعة الجبل  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191427وفً تارٌخ  428474عبد الرحمن دمحم فتحى احمد الدق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ش دمحم توفٌك دٌاب 31ٌر:   ، وصؾ الـتؤش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  394277مدحت ٌوسؾ عزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ش متحؾ المطرٌه النعام 56-الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  415989شاذلى حسن شاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ش ابو السعود السمطى من ش مسطرد المدٌم 7محل بالعمار -الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  237417عماد عبد الكرٌم التاجوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

، افتتاح فرع بناحٌه االسكندرٌه بالعنوان الكائن دخٌله ام زؼٌو طرٌك الحدٌد الحدٌد والصلب بجوار شركة االهرام الـتؤشٌر:   

 لاللمنٌوم

تم تعدٌل  24191427وفً تارٌخ  428466عبدالرحمن احمد مصطفى كمال عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 عٌادة الخارجٌه الحى العاشر محل باالرضىال 1254العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  428474خالد عادل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 ش ترعة الجبل شمه بالدور االرضى 336الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  447745  كرٌم عمرو دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  249

   1مٌدان الجامع محل 1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191427وفً تارٌخ  428467محمود ابراهٌم عبدالعزٌز مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش محطه الفرز56وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  394277مدحت ٌوسؾ عزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش متحؾ المطرٌه النعام  56الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  428468بٌتر ماهر نصٌؾ جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 14الدور الثالث مساكن الشراتون شمه  1149ب مربع  4ؤشٌر:   ، عمار الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  428465دمحم نبٌل صدٌك دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش الصواؾ المنطمه العاشره شمه 41بلون  15الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  427423ائٌل فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بشرى صادق مٌخ -  214

 شارع الخلٌفه المامون 64الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  326444صٌدلٌه ٌاسر حفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش المصر العٌنى جاردن سٌتى 38شٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191427وفً تارٌخ  427423بشرى صادق مٌخائٌل فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 شارع الخلٌفه المامون 64الـتؤشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428481اسالم شعبان محمود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 م.السادسه -شارع معز الدوله  73الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 24191428وفً تارٌخ  428476صبحى عبدهللا احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 أ العروسى  4بالعمار  2,1الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428483خالد دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 ش الخلٌج المصرى 54الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  428477لٌده برلم     شٌماء دمحم نجٌب شعبان ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك -  224

 رابعة العدوٌة خلؾ طرٌك النصر - 3مكتب  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428482دمحم عارؾ احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ول ش مكرم عبٌد بملن دمحم خالد دمحم محمود ابراهٌمالـتؤشٌر:   ، الدور اال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  384665ٌاسردمحم السعٌد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 خلؾ ابراج ابو الخٌر -الهرم  -الـتؤشٌر:   ، استدراج عنوان الرئٌسى االخر لٌصبح/ نزلة البطران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  415674سعد سوٌلم سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 شارع نافع 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  24191428وفً تارٌخ  428478احمد عبد الؽنى بركات السباعى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 2ش دمحم المهدى ارض الجولؾ محل  6:   ، , وصؾ الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428475محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 زهراء م نصر المرحله االولى 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428472دمحم جمال الدٌن خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش اسماعٌل الرٌس عزبه الرٌس12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  428489امٌن عبدالحمٌد عبدالباسط سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 ش شاهٌن ناصٌه ش سلٌم االول  44وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428495احمد على عبد هللا زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الحى السوٌسرى حى العاشر  56الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  415674سعد سوٌلم سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 شارع نافع 6الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428484احمد فرؼل دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ش السمان ش عمر المختار الدور االول بعد االرضى 8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  428493سبك لٌده برلم    عبده احمد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،   -  231

 ش سلٌم االول ناصٌه ش الكرٌم13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  425685دمحم احمد عبد التواب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ش مدرسة البشرى  ش عباس الشرٌؾ من 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  428494محمود صالح داود عصمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 محل بالدور االرضى -ش شجرة مرٌم  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  393869ادهم عبده احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 مٌدان لبنان المهندسٌن 64الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  428492كمال جمٌل اسحك عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش عطٌه عبد الحمٌد الشوربجى من عرب الطواٌله  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  448342احمد عطٌه دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ش البنفسج عمارات التجمع االول 356-الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  421116خالد مصلح احمد ٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 النزهه الجدٌده-ش حسن طه اللٌثى من ش جوزٌؾ تٌتو الدور االرضى  5-الـتؤشٌر:   ، تصحٌح الخطا الوارد لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  411458تامرفارس السٌد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 ش ترعة الجبل 276العنوان لٌصبح / الـتؤشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  428494محمود رمضان مهنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 ش ؼالب حموده العتٌبى 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191429تارٌخ  وفً 428488حسٌن دمحم سٌد سالم ابو رحمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ش السالم عزبه العرب شمه  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  428498هانى نعٌم توما محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 شارع المهدى 4اسفل العمار رلم  7الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  428486عبدالرازق احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌمان  -  242

 ش عبدهللا عفٌفى من احمد عصمت  28وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان تم  24191429وفً تارٌخ  428497احمد عبد العظٌم عبد العزٌز دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 بالدور االرضى مرتفع 1محل رلم  9ب 11ش احمد ابوالعال المنطمه الثامنه ق 41, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  425685دمحم احمد عبد التواب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ش عباس الشرٌؾ من ش مدرسة البشرى 12الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  343155شرٌؾ ابوزٌد ذكى ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 13ش عباس العماد بلون  68 -الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  343155ابو ؼالى للماكوالت البحرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 13ش عباس العماد بلون  68 -الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  428542ؼاده ٌسن حسن ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 ش منشٌه التحرٌر  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191434وفً تارٌخ  428547عزالدٌن نصر الدٌن محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 ش ابوحٌان التوحٌدى الحى السابع شمه بالدور الثالث12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  428543 محمود شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  249

 ش حسن المؤمون  32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191434وفً تارٌخ  428541عالء عبدالعلٌم ابوالعنٌن عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 شارع موسى ابن نصٌر الحى السابع 1 وصؾ الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  415989شاذلى حسن شاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش ابو السعود السمطى من ش مسطرد المدٌم 7-الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  428549لٌده برلم     شرٌؾ حسن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  252

 تمسٌم ان ط كى ط  8ش عبد الرحمن امٌن من ابراهٌم عبد الرازق حالٌا وسابما ق  15الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  428499مكتب عمرو هدهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 نصر اول4ش عبدالرازق السنهورى المنطمه السادسه م28بلون  14الـتؤشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191431وفً تارٌخ  428515دمحم دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 عثمان ابن عفان حالٌا جمال حمدان سابما الهجانه  5، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  428514دمحم رضا سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 9الدور  24عمائر مدٌنة نصر ق  1مدخل  3الـتؤشٌر:   ، عمارة 

العنوان ,  تم تعدٌل 24191431وفً تارٌخ  428523مٌاده سامى عبد الؽنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 شارع دمشك 54وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  428513احمد عبد هللا احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ش حامد ابو سرٌع 23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  9999999ممدوح صالح الدٌن خالد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 1سابما سكة السوق الزلط )صارى جله( محل رلم  12حالٌا  19وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  428516بٌتر بولس تلمٌذ ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 بالدور االرضى  1رلم  ش عمر لطفى محل 49الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  428525اٌمان دمحم دمحم حسٌن ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 1زلاق ابو الؽناٌم درب الشٌخ الصاٌم مكتب رلم  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  24191431وفً تارٌخ  426593ٌده برلم    عبدالرحمن مصطفى عبدالجلٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  261

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش رضا تمسٌم الزهور الجبل االصفر

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  428517احمد سمٌر خلٌل خلٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 باالرضى  1الحى السابع محل رلم 17االمام ابوحنٌفه بلون  ش27وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  392196الشحات السٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 ش ابو بكر الصدٌك مدٌنه االخالص الهاٌكستب 2الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  392196سٌد عبد الجلٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل ال -  264

 ش ابو بكر الصدٌك مدٌنه االخالص الهاٌكستب 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431ارٌخ وفً ت 392544هانى السٌد حمد هللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

  683الـتؤشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان / المنطمه الصناعٌه الورش الصؽٌره شمال طرٌك السخنه التجمع الثالث المطعه 

 خمسون الؾ جنٌه 54444الماهره الجدٌده  بنشاط / تصنٌع درابزٌن سلم استانلٌس براسمال 

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 24191441وفً تارٌخ  412954اسماعٌل مصطفى مصطفى النعناعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تورٌد عدد وادوات انشائٌه للجهات فمط والمماوالت -وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , 24191441وفً تارٌخ  376133د المعاٌرجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود سٌد محمو -  2

 وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191441وفً تارٌخ  424247احمد وجٌه محمود نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

صدٌر وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( وتمدٌم المشروبات والمواد الؽذائٌه )فٌما تعدٌل النشاط لٌصبح الت

 عدا الكحولٌه(



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191441وفً تارٌخ  417163مصطفى دمحم عرفه ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 مٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (التؤشٌر:  اضافه نشاط / تورٌدات عمو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191442وفً تارٌخ  392948اٌمن عبد الواحد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تجارة و استٌراد و تصدٌر و تعبئه و تكرٌر زٌت الطعام و تصنٌع الزٌوت النباتٌه لدى الؽٌر فٌما عدا 

 19المجموعة  و 6من المجموعة  36الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191442وفً تارٌخ  245223طلعت ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191442وفً تارٌخ  423411ممدوح حلمى زكى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن  التؤشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191442وفً تارٌخ  422535دمحم سعداوى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اضافة نشاط التخلٌص الجمركى والشحن والنمل وخدمات مالحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191443وفً تارٌخ  448841د ،  سبك لٌده برلم   حسن دمحم حسن حسٌن ، تاجر فر -  9

 اضافه نشاط /تورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191443وفً تارٌخ  265958الجارٌه عبدالجواد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 عدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة اكسسوار موباٌلالتؤشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191443وفً تارٌخ  415636عثمان محمود البٌلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  اضافة/ تصدٌر

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم24191443وفً تارٌخ  294534دمحم حلمً ابوالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى تورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  376332نسٌم حلمً سلٌمان ابسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى مصنع تشؽٌل وتشكٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  444218كوثر احمد ٌحً عثمان شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى استثمار عمارى وتاجٌر سٌارات لحساب وصالح الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191447تارٌخ  وفً 418436جمال امٌن جمال امٌن ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ( والتوكٌالت التجارٌه 19والمجموعه  6من المجموعه  36التؤشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  448414فاطمه عبدالنبى عبداللطٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 شٌر:  اضافة نشاط / المماوالتالتؤ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  391985اٌمن اسماعٌل احمد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التؤشٌر:  اضافه نشاط تورٌد وتركٌب وتجمٌع محطات الطاله الشمسٌه والطاله المتجددة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191449وفً تارٌخ  424157رد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد الشحات دمحم ، تاجر ف -  18

 تعدٌل النشاط الى / مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191449وفً تارٌخ  424157احمد احمد الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تعدٌل النشاط الى / مماوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  421628 عبدالنبى عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  24

التؤشٌر:  اضافه نشاط /المماوالت العامه و المتخصصه و المتكامله للجهات فمط و ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌه و االشراؾ 

 ( و التوكٌالت التجارٌة19و المجموعه  6من المجموعه  36و التصدٌر )فٌما عدا الفمرة  على تنفٌذ المشروعات و االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191449وفً تارٌخ  191721وجدي بشري ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  257922رلم   صالح السٌد شبل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  22

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط /االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191414وفً تارٌخ  425519دمحم عبد العلٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

ارة المراوح ووحدات مناولة الهواء ومجارى الهواء الصاج والمماش اضافة نشاط االستشارات الهندسٌه والتوكٌالت التجارٌه وتج

وبعد الحصول على  6من المجموعه  36والفمره  19ووحدات معالجه الهواء والمماوالت العمومٌه فٌما عدا االنترنت والمجموعه 

 التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191411وفً تارٌخ  424352احمد دمحم سمٌر دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

ادارة  -3اعمال دراسات الجدوى الفنٌة والمالٌة والهندسٌة للمشروعات  -2اعمال التصمٌمات الهندسٌة فى كافة المجاالت  -1

ات وشبكات المٌاة والصرؾ اعمال انشاء وتشؽٌل وصٌانة محط -5اعمال التمٌٌم الفنى والعمارى  -4المشروعات فى كافة المجاالت 

اعمال انشاء وصٌانة محطات انتاج وتوزٌع الطالة الكهربائٌة المتجددة والجدٌدة والمائٌة  -6الصحى والتحلٌة والرفع والمعالجات 

 اعمال انشاء وادارة المماوالت العامة والتشطٌبات واالعمال التكمٌلٌة والتخصصٌة وصٌانة -7والؽازٌة والدٌزل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191411وفً تارٌخ  424352دمحم سمٌر دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  25

 كافة المنشات العمارٌة والسٌاحٌة والصناعٌة والخدمٌة والصحٌة

ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعد24191414ٌوفً تارٌخ  419763هانى دمحم عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اضافة نشاط مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  422924دمحم سعٌد رمضان عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  327175احمد محمود سلٌمان دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191415وفً تارٌخ  415171اسماء لطفى زهٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

تجمٌل وادوات منزلٌه ورٌاضٌه ومنتجاتها والتورٌدات تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتجارة وتوزٌع وبٌع اكسسوارت وادوات ال

 العامه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191415وفً تارٌخ  422553السٌد فوزى السٌد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 هاضافه نشاط / التصدٌر لجمٌع منتجات جمهورٌه مصر العربٌ

تم تعدٌل النشاط , 24191415وفً تارٌخ  427886سامٌه دمحم وجٌه الدٌن عطٌه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئه و توزٌع و تورٌد المواد الؽذائٌه والحضروات والفاكهة والمخبوزات وادارة المطاعم 

 الت الدعاٌة و االعالن( و التصدٌرو تورٌدات عمومٌه)دون مجا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  362322زهراء نصار دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  445851عبدالعزٌز فاروق حسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر:  اضافه نشاط /المماوالت العمومٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191415وفً تارٌخ  342342سعٌد صبحى ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ( وبٌع وتورٌد المشة19والمجموعة  6من المجموعة  36تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  427431ه برلم   رامى دمحم محسن دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  35

التؤشٌر:  اضافه نشاط دعاٌه واعالن الى النشاط االصلى فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ والمعارض 

 2419/814السٌاحٌه فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص االزمه موافمه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  448358ٌد رشدى سٌد احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  36

 مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال المصانع والشركات وطلبه المدارس -التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191416تارٌخ  وفً 392337عمرو دمحم احمد ابو سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 اداره المطاعم -التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191416وفً تارٌخ  424187بسام حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 ( 19والمجموعة  6من المجموعة  36اضافة نشاط / االستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191416وفً تارٌخ  414322رمضان دمحم احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 اضافه نشاط تورٌد عمال نظافه ومستلزمتها

ؾ تم تعدٌل النشاط , وص24191416وفً تارٌخ  446946احمد شولى دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / تورٌد مواد وكٌماوٌات البناء

تم تعدٌل النشاط , 24191417وفً تارٌخ  197249دمحم حسام الدٌن احمد بٌومً حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

تب الدٌنٌه والمصاحؾ وصؾ التؤشٌر:  اضافه لبند الؽرض / فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والك

 ( 2419/  193وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  446942كرستٌنا عوض ناجى توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / المطبوعات و الدعاٌة و االعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191424وفً تارٌخ  198954مود دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رائد دمحم مح -  43

 تعدٌل النشاط الى / تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  372344مصطفً محمود مصطفً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

(  وتوكٌالت تجارٌة و تجارة و 19و المجموعه  6من المجموعه  36عدٌل النشاط الى /استٌراد وتصدٌر)فٌما عدا الفمرة التؤشٌر:  ت

 بٌع لطع ؼٌار والعات افران

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  389192عماد عبدالمنعم دمحم المرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تورٌدات وتجهٌزات واعمال الصٌانه فى االثاث المكتبى واعمال والدٌكور والتصدٌر -ٌل النشاط لٌصبح التؤشٌر:  تعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  233348دمحم شحاته عبدالحمٌد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 مكتبه-التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

وفً تارٌخ  233348لمٌه للدوات المكتبٌه والهداٌا والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المإسسه العا -  47

 مكتبه-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 24191421

 233348،  سبك لٌده برلم   المإسسة العالمٌة لالدوات المكتبة والهداٌا والتورٌدات العمومٌة مكتبة الجواهر ، تاجر فرد  -  48

 مكتبه-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 24191421وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  447429اسامه مصطفى احمد حرحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / استثمار عمارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  379895ٌد حسن علً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم س -  54

الطباعه الى النشاط االصلى )فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص -التؤشٌر:  اضافه نشاط 

 2419لسنه  573الالزمه (موافمه امن برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  414434فاٌز على العدوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصى -  51

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر وتورٌدات عمومٌه وتسوٌك عن طرٌك االنترنت فٌما عدا مجالت الدعاٌه واالعالن موافمه 

 2419لسنة  544امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191421وفً تارٌخ  393123ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم على دمحم ام -  52

 بٌع وتورٌد مستلزمات الدش والستاالٌت -تعدٌل النشاط لٌصبح 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ24191421وفً تارٌخ  428414ماٌكل عادل بندلى حبٌب نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تصنٌع لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  396835الكومى للتجارة والتوكٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط /  االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191421 وفً تارٌخ 336741عالءالدٌن مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تعدٌل النشاط الى التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191421وفً تارٌخ  356349نبٌل خلٌفه دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 اضافة نشاط تورٌد سن ورمل وطوب وحدٌد خرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191422وفً تارٌخ  424183خالد لوشتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد حسن  -  57

 تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز طبالى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191422وفً تارٌخ  423644سامح دمحم نصر بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 ستٌراداال-اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافه 24191423وفً تارٌخ  383334ماجد منٌر ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 نشاط المماوالت العمومٌه واعمال الكهرمٌكانٌكٌه

دٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تع24191423وفً تارٌخ  389241رفٌك اٌلٌا امٌل درٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , 24191423وفً تارٌخ  449441حسام عبد المسٌح جرجس عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 ه واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالنوصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191423وفً تارٌخ  414838اكرامى فاٌك فهمى مترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 19-6من المجموعه  36التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى استٌراد وتصدٌر فٌماعدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191423وفً تارٌخ  423128دمحم خمٌس دمحم البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

                     اضافه نشاط / الخدمات البحرٌه ) المٌام باعمال الصٌانه لبدن السفن واالسطح واالجهزه والمعدات فى موالعها (                       

 والؽاء نشاط /  المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191423وفً تارٌخ  411836امٌر رافت ؼالى رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / التصدٌر

عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل تم ت24191424وفً تارٌخ  256446جلٌله فإاد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 صالون حالله رجالى -النشاط لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  398664عمرو حسن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

ر والطبع والنشر والكتب الجامعٌه مستلزمات الكمبٌوتر واالحبا -الؽاء نشاط -تورٌد مواد تعبئه وتؽلٌؾ  -التؤشٌر:  اضافه نشاط 

 التعلمٌه ومستلزمات الكمبٌوتر والكتب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191424وفً تارٌخ  443264دمحم رٌان حمٌد حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 ه واالعالن (التورٌدات العمومٌه )دون مجاالت الدعاٌ -تورٌد لطع ؼٌار السٌارات -اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , 24191424وفً تارٌخ  446733عادل عبد هللا عبد البدٌع عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 تجاره لطع ؼٌار وكاوتش وبطارٌات للموتوسٌكالت والدرجات النارٌه-وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  412445،  سبك لٌده برلم   عزٌزة  حمٌد على الشاذلى ، تاجر فرد  -  69

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( والتصدٌر وتطوٌر واستثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191424وفً تارٌخ  397542، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    tatossianتاتو سٌان  -  74

 متعهد فنانٌن -اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  397542روجٌه جورج اترنٌن تاتوسٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 متعهد فنانٌن -التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191427وفً تارٌخ  313151م   شمس الدٌن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  72

 اضافة نشاط/ مماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( وادارة مشروعات المماوالت

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا24191427وفً تارٌخ  389224مارشٌللو عادل مٌخائٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االلكترونٌة وشبكات االتصال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191428وفً تارٌخ  346467احمد دمحم مدحت شولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

ور و تماوى ومحسنات تربة اضافة نشاط / استٌراد وتورٌد المواد الزراعٌة بكافة انواعها من اسمدة ومخصبات زراعٌة وبذ

 ومبٌدات آفات زراعٌة ومبٌدات صحة عامة وادوٌة بٌطرٌة ومعدات رى وصوب بالستٌكٌة ومعدات زراعٌة بكافة انواعها

تم تعدٌل النشاط , 24191428وفً تارٌخ  346467احمد دمحم مدحت دمحم شولً شادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

نشاط / استٌراد وتورٌد المواد الزراعٌة بكافة انواعها من اسمدة ومخصبات زراعٌة وبذور و تماوى  وصؾ التؤشٌر:  اضافة

ومحسنات تربة ومبٌدات آفات زراعٌة ومبٌدات صحة عامة وادوٌة بٌطرٌة ومعدات رى وصوب بالستٌكٌة ومعدات زراعٌة بكافة 

 انواعها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191429وفً تارٌخ  229244رلم   عمر دمحم سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  76

 حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191429وفً تارٌخ  425685دمحم احمد عبد التواب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 صدٌر وتجارة مواد ؼذائٌهالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تعبئة وتؽلٌؾ وتوزٌع وت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الؽاء 24191429وفً تارٌخ  389313دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 نشاط االستٌراد والتصدٌر

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا24191429وفً تارٌخ  378717رانٌه ادوارد جرجس بسطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة االدوات الصحٌه والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191429وفً تارٌخ  321744محمود حسن محمود حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 دٌرالتؤشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والتص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191434وفً تارٌخ  419444اسالم لطفى دمحم مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر



 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

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش24191434وفً تارٌخ  415241دمحم ناصر زٌنهم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  399426احمد مصطفى سٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط تورٌد اجهزه الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  398644ابر حسن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم ج -  84

من  36والفمره 19التؤشٌر:  تجاره مسامٌر ومهمات الربط والتورٌدات العمومٌه والتصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن 6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  447845 ممدوح ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  85

 التؤشٌر:  اضافه نشاط مماوالت وتركٌب المصاعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  444462دمحم حمدى سٌد الؽزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

:  الؽاء نشاط االستٌراد تورٌد المنتجات الحٌوانٌه ومستلزمات الكمبٌوتر والمعدات واالت المصانع واستشارات مالٌه التؤشٌر

 ومصرفٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191431وفً تارٌخ  369997اٌهاب رشدى فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 طباعه  ال بالستٌن ومواد التعبئه والتؽلٌؾ مصنع تشؽٌل-تعدٌل/ النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191431وفً تارٌخ  445387احمد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  392196الشحات السٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

من  36التؤشٌر:  اضافه لبند النشاط / فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت وفٌما عدا الفمره 

 ( 2419/  842خٌص الالزمه ) موافمه امنٌه وبعد الحصول على الترا 19،  6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  392196عادل السٌد عبد الجلٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

من  36لفمره التؤشٌر:  اضافه لبند النشاط / فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت وفٌما عدا ا

 ( 2419/  842وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه  19،  6المجموعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  428395مختار عبدالمنعم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  428543احمد دمحم محمود شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  428362د اسماعٌل عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى سع -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  428373نور احمد سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  428436مد رجال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا امٌن طه اح -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191447وفً تارٌخ  428384احمد مراد دمحم عبدالمنعم ٌاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191427وفً تارٌخ  428467زٌز مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابراهٌم عبدالع -  7

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191427وفً تارٌخ  394277مدحت ٌوسؾ عزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191428وفً تارٌخ  428477نس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء دمحم نجٌب شعبان ٌو -  9

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191441وفً تارٌخ  428265احمد محروس ابراهٌم ابو امنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191414وفً تارٌخ  418716فٌك الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عزالدٌن دمحم تو -  11

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191447وفً تارٌخ  1111111احمد جمال عبد الرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  428525 حسٌن ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان دمحم دمحم -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191448وفً تارٌخ  428293عمرو دمحم الؽرٌب حسن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24191434وفً تارٌخ  428547لدٌن محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزالدٌن نصر ا -  15

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428344خالد احمد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  428372ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابرام عاطؾ سٌحه سك -  17

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428456عزٌزه جبالى احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191442وفً تارٌخ  427795، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق  -  19

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428452دالٌا احمد احمد المنشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428476،  سبك لٌده برلم   صبحى عبدهللا احمد حسن ، تاجر فرد  -  21

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428483خالد دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191449وفً تارٌخ  428316،  سبك لٌده برلم    دمحم اسماعٌل عبد الخالك الشٌمى ، تاجر فرد -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  428323امٌر طلعت بالى رفله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428419لم   سامح دمحم سرور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  428442ابراهٌم سٌد ابوسرٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  428314احمد حسٌن فتوح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428339سعٌد ٌحى ملٌجى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  428364حمزه انور رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  29

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191417وفً تارٌخ  428448سناء جمٌل دمحم مصطفى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  428516ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بٌتر بولس تلمٌذ  -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428475محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  428443رد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال دمحم الطاهر ، تاجر ف -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 24191441وفً تارٌخ  428272دمحم دمحم احمدعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428327رلم   وائل جرجس فٌلبس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24191414وفً تارٌخ  428348مصطفى دمحم عبدالمحسن دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428425  امٌره ظرٌؾ داود مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  37

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  428343دمحم مرسى فتوح مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  428542ؼاده ٌسن حسن ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191423وفً تارٌخ  428448شادى شرٌؾ عبدالنعٌم عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  428361امام انور امام مدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191416وفً تارٌخ  428378سهٌر شمروخ فرج بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع24191423وفً تارٌخ  428451دمحم محمود عبد الرحمن سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191422وفً تارٌخ  413331رفاعى احمد سلٌمان عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو24191427وفً تارٌخ  428465دمحم نبٌل صدٌك دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191447وفً تارٌخ  428384عادل حسن سرى السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ24191414وفً تارٌخ  428318رضا حامد جالل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  428319عبٌر محمود دمحم الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428326ماجد شولى دانٌال مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 : خاصالتؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  428415دمحم سٌد فراج السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191429وفً تارٌخ  428492كمال جمٌل اسحك عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  428513د عبد هللا احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  428396خالد حسنى احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428457احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن احمد دمحم  -  54

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428495احمد على عبد هللا زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191441وفً تارٌخ  428277ماٌكل نبٌل سالمه سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191449وفً تارٌخ  428314مصطفى عبدالعال السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428325النه ثروت امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌ -  58

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413وفً تارٌخ  428338مصطفى عباس حسن دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  428352تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن شلبى احمد شلبى ،  -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191424وفً تارٌخ  428418حسن عبدالمعطى ٌوسؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191422وفً تارٌخ  428447فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد صالح الدٌن بخٌت عمران ، تاجر  -  62

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191448وفً تارٌخ  428296دمحم خٌرى امٌن السٌد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191434وفً تارٌخ  428541ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء عبدالعلٌم ابوالعنٌن عفٌفى ، تاج -  64

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  428315دمحم شحات دمحم محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428342برلم   حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  66

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  428369احمد عبده دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191442وفً تارٌخ  428285ودٌده دمحم عبدالمجٌد وفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428472دمحم جمال الدٌن خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191428وفً تارٌخ  428489امٌن عبدالحمٌد عبدالباسط سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191414وفً تارٌخ  428328دمحم رضا عبدالحمٌد جاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414تارٌخ  وفً 428346هنى ٌوسؾ مسعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428421عمرو توفٌك على زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  428549شرٌؾ حسن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191448وفً تارٌخ  428341ناجى سٌد مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال24191448وفً تارٌخ  428346احمد عبده حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  428514دمحم رضا سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191429وفً تارٌخ  425685دمحم احمد عبد التواب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  3333333اسالم دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428458احمد سعٌد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191423وفً تارٌخ  283557عماد حسن حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428484احمد فرؼل دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428493 حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده احمد دمحم -  83

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191443وفً تارٌخ  428284ولٌد جمٌل دمحم صالح شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413وفً تارٌخ  428336امجد نبٌه بشاره عبد الشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  428399نٌفٌن رفٌك دمحم كاستزا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428331منال عباس دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  428499مكتب عمرو هدهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  428515 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم محمود دمحم -  89

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  428432على فوزى طه ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191415وفً تارٌخ  445851فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز فاروق حسٌن بدر ، تاجر  -  91

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191448وفً تارٌخ  428292راؼب عبدهللا عبدالكرٌم مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191427وفً تارٌخ  428464سبك لٌده برلم    مٌنا عادل كامل منصور ، تاجر فرد ،  -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191447وفً تارٌخ  428393عمر دمحم رفعت دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191427وفً تارٌخ  428474د ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن دمحم فتحى احمد الدق ، تاجر فر -  95

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191441وفً تارٌخ  428259عبدالحمٌد محمود عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191441وفً تارٌخ  428271د ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن دمحم سعد على ، تاجر فر -  97

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  428371خالد مجدى حسنى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191414وفً تارٌخ  428324ده برلم   عمرو زكرٌا سٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  99

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وفً  428387مإسسة المصرى لتجارة وتسوٌك االجهزة االلكترونٌه والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص24191447تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191429وفً تارٌخ  428494الح داود عصمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ص -  141

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191416وفً تارٌخ  428441حسام حسن عبد الرازق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191442وفً تارٌخ  428284وزى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو احمد ف -  143

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191423وفً تارٌخ  428449جمال شفٌك عجاٌبى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191442وفً تارٌخ  428279اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الكبٌره دمحم المادرى ، ت -  145

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191414وفً تارٌخ  428317ٌوسؾ احمد ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428343ك لٌده برلم   دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سب -  147

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  428413والء احمد محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  428414 محاسن حافظ دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  149

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  428311دمحم متولى شبٌب متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191429تارٌخ  وفً 428498هانى نعٌم توما محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  428354تؽرٌد فراج فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191417خ وفً تارٌ 428445عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191423وفً تارٌخ  283557عماد حسن حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191427وفً تارٌخ  427423بشرى صادق مٌخائٌل فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191428وفً تارٌخ  428481اسالم شعبان محمود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191443وفً تارٌخ  428282كرٌم كامل السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413وفً تارٌخ  428335محمود مجدى سٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191421وفً تارٌخ  428431لى دمحم مصطفى دمحم ابو خدٌجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  119

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191429وفً تارٌخ  428494محمود رمضان مهنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191414وفً تارٌخ  428355ر احمد المظلوم دمحم خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاس -  121

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  428366رانٌا ماجد مراد اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191416وفً تارٌخ  428368دالرحمن حمدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عب -  123

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 24191443وفً تارٌخ  428287ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  428398دمحم العبد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191427وفً تارٌخ  428474خالد عادل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191424وفً تارٌخ  428459وفٌك حلمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الحاوى ت -  127

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191441وفً تارٌخ  428264على رافت على عبد المتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24191413وفً تارٌخ  428334 دمحم احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن دمحم -  129

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  428434زاخر خلٌل زاخر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  428294شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هوٌدا شولى دمحم  -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  424649محمود فراج خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191431وفً تارٌخ  9999999اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح صالح الدٌن خالد ابراهٌم ، ت -  133

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191447وفً تارٌخ  428383امانى امٌن فهمى عبد السالم دمحم ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191427وفً تارٌخ  428466كمال عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن احمد مصطفى  -  135

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191422وفً تارٌخ  428439مٌنا مٌخائٌل عدلى مٌخائٌل تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  415674عد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد سوٌلم س -  137

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191428وفً تارٌخ  428478احمد عبد الؽنى بركات السباعى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191441وفً تارٌخ  428266سالم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصطفى  -  139

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  428349مجدى دمحم شبل الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413وفً تارٌخ  428329ٌل جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا ابراهٌم جبرائ -  141

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191417وفً تارٌخ  428412شٌماء حسن عبداللطٌؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428433احمد كمال سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  428342حسن على حسن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191449وفً تارٌخ  428347عادل صدٌك بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل -  145

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  428349دمحم على باهى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191429وفً تارٌخ  428488ابو رحمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن دمحم سٌد سالم -  147

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191431وفً تارٌخ  428517احمد سمٌر خلٌل خلٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191417وفً تارٌخ  428449سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رانا اسامه دمحم ال -  149

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191424وفً تارٌخ  428461دمحم عبد السالم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191441وفً تارٌخ  428274لخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصرى ضٌؾ عبدا -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191417وفً تارٌخ  3333333مدحت رزٌك ابسخٌرون ؼرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191417وفً تارٌخ  448388تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو صبحى محمود الساٌح ،  -  153

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 24191447وفً تارٌخ  428389امام دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191415وفً تارٌخ  428365سبك لٌده برلم   عادل محمود السٌد احمد شرٌؾ ، تاجر فرد ،   -  155

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191447وفً تارٌخ  428394احمد عبد المطلب ابراهٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191427وفً تارٌخ  428469فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم سمٌر احمد السٌد ، تاجر  -  157

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191441وفً تارٌخ  428274ٌوسؾ عماد انٌس فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191413وفً تارٌخ  428332ده برلم   دمحم احمد توفٌك مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  159

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191427وفً تارٌخ  428463بٌشوى اسحك ابراهٌم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191447وفً تارٌخ  428388رلم   جمال جنٌدى عبدالجلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  161

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191431وفً تارٌخ  428523مٌاده سامى عبد الؽنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191448وفً تارٌخ  428344  احمد شرٌؾ امٌن على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  163

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24191429وفً تارٌخ  428486كرٌمان عبدالرازق احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191429وفً تارٌخ  428497سبك لٌده برلم    احمد عبد العظٌم عبد العزٌز دمحم البنا ، تاجر فرد ،  -  165

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  428455سٌد محمود السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24191447وفً تارٌخ  428386لٌده برلم   عدوى احمد سنوسى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك  -  167

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191427وفً تارٌخ  428468بٌتر ماهر نصٌؾ جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191443وفً تارٌخ  428281  طارق عبد الحمٌد حسن صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  169

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  428321على دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413تارٌخ وفً  428333مصطفى خمٌس دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191414وفً تارٌخ  428322دمحم عبدالعاطى كامل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191417وفً تارٌخ  3333333عبدالرحمن اسامه كامل دمحم نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191416وفً تارٌخ  428377روفان دمحم دمحم حكمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 اصالتؤشٌر: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 24191448وفً تارٌخ  428345سامى عبدهللا حسن ابراهٌم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413وفً تارٌخ  428341مصطفى كامل دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 خاص وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  3333333شٌماء فوزى دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191442وفً تارٌخ  428289صباح عبده حمدان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191424وفً تارٌخ  428453مرفت سامى موسى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24191424وفً تارٌخ  428427عبد الرحمن اسامه كامل دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191428وفً تارٌخ  428482دمحم عارؾ احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191449وفً تارٌخ  428348هٌثم على رضا عبدالفتاح جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191449وفً تارٌخ  428313كرم دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  428345صبحى عادل عزٌز حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191413وفً تارٌخ  428337المسٌح جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممبل رٌاض عبد -  185

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  428411سارى دمحم نصر بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24191417وفً تارٌخ  428416، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سمٌر سلٌمان كرٌم -  187

 التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 الى: النور للمواد الؽذائٌه والتورٌدات   424247تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191441خ : ،  فى تارٌ  -  1

 الى: المإسسه المومٌه   417163تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191441،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اٌجى ترٌد للتورٌدات والمماوالت   412954ة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشرك24191441،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   245223تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191442،  فى تارٌخ :   -  4

 مه التجارٌه لتصبح ناٌس ترٌد  الى: تعدٌل الس 422535تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191442،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مكتبة الباشا   388897تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191443،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: الدولٌه للتورٌدات العمومٌه   294534تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191443،  فى تارٌخ :   -  7

الى: المصطفى لالستثمار العمارى وتاجٌر  444218تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191447،  فى تارٌخ :   -  8

 السٌارات  

 الى: ستار جى لتجهٌزات المطابخ   426471تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191447،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: طٌبه للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه   257922تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191449،  فى تارٌخ :   -  14

الى: اضافة سمه تجارٌه مكتب الرشد  448358تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191414،  فى تارٌخ :   -  11

 للرحالت ونمل العمال  

 الى: مإسسة الٌؾ للمماوالت العامه   443339تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191414،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: اتون للتصدٌر والتخلٌص الجمركى   327175تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191414،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: امبرٌشن للدعاٌه واالعالن   427431ركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الش24191416،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الطاحونه   428326تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191417،  فى تارٌخ :   -  15

 ) اى اتش اس (   I H Sالى:  428489تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191417،  فى تارٌخ :   -  16

-الى: المإسسه العالمٌه لالدوات المكتبه  233348تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421،  فى تارٌخ :   -  17

 مكتبه الجواهر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح كوٌن  414434تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421،  فى تارٌخ :   -  18

 (  quick clickكلٌن )

 الى: مإسسة الحراحشة لالستثمار العمارى   447429تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421،  فى تارٌخ :   -  19

   super smartالى: سوبر سمارت  393123تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421،  فى تارٌخ :   -  24

الى: اتحد مصر الخلٌج للتصدٌر  336741تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421:  ،  فى تارٌخ  -  21

 والتوكٌالت التجارٌه  

الى: اتحد مصر الخلٌج للتصدٌر  336741تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421،  فى تارٌخ :   -  22

 والتوكٌالت التجارٌه  

 الى: دوفارم اٌجٌبت   372729تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191421ٌخ : ،  فى تار  -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مإسسة ستارت للتورٌدات والمماوالت  389241تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191423،  فى تارٌخ :   -  24

 العمومٌه  

 الى: صٌدلٌه الحٌاة   428327اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل24191423،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: النصر للتصدٌر والشحن   428164تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191424،  فى تارٌخ :   -  26

ٌه لتصبح اٌجٌبت الى: اضافة سمه تجار 426685تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191427،  فى تارٌخ :   -  27

 مٌدٌكال  

 الى: الٌحى لتورٌد المواد الؽذائٌه   424846تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191429،  فى تارٌخ :   -  28

الى: الطاحونه لالدوات الصحٌه  378717تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191429،  فى تارٌخ :   -  29

 ت العمومٌه  والتورٌدا

الى: مإسسه الصفا للتجاره والتورٌدات  398644تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191434،  فى تارٌخ :   -  34

 واالستٌراد والتصدٌر  

   SECالى: اس اى سى  442643تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191434،  فى تارٌخ :   -  31

   ridmaالى: رٌدما للتصدٌر  419444تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191434فى تارٌخ :  ،   -  32

الى: العمده للتورٌدات العمومٌه والتوكٌالت  445387تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24191431،  فى تارٌخ :   -  33

 التجارٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 381464برلم       24191449امٌر دمحم العربً سلٌمان   ، تارٌخ :  -  1

 341493برلم       24191421خالد احمد توفٌك عبدالرحٌم   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   24191441، وفى تارٌخ    447448توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  سمارت هوم احمد سعد احمد موسى وشرٌكه  ،   - 1

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

 ، وفى تارٌخ   447448شركه سمارت هوم احمد سعد احمد موسى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى   24191441

تم محو/شطب السجل     24191441، وفى تارٌخ    283833رضا ومجدي وشركائهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

الدور االرضى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة وذلن  1شمه  12لطعه  1 8414تعدٌل العنوان الى / الحى التاسع بلون 

 لنمله الى محافظة اخرى

تم محو/شطب    24191441، وفى تارٌخ    283833رضا ابراهٌم صوابى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

الدور االرضى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى  1شمه  12لطعه  1 8414السجل  تعدٌل العنوان الى / الحى التاسع بلون 

 الماهرة وذلن لنمله الى محافظة اخرى

تم    24191441، وفى تارٌخ    245358شركه اوالد خمٌس للحوم المصنعه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن 

تم محو/شطب    24191441، وفى تارٌخ    245358عبدالحمٌد احمد خمٌس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     24191441، وفى تارٌخ    361755ض وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد سٌد عو   - 7

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191441، وفى تارٌخ    416112سعاد عبدالجواد وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌدالشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191441، وفى تارٌخ    448621سعاد عبدالجواد وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191441، وفى تارٌخ    424369:  م . عصام شعت و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 14

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع    24191441، وفى تارٌخ    446242ام اس إٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 الدور االول 2ش عباس العماد مدٌنه نصر شمه رلم  63ئن بالعنوان /عمار رلم الكا

تم محو/شطب    24191441، وفى تارٌخ    446242احمد سلٌم احمد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 الدور االول 2ش عباس العماد مدٌنه نصر شمه رلم  63السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    386932دمحم امام عبد الرازق واٌمن احمد دمحم الصدٌك وشرٌكهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

تم محو/شطب السجل  حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل    24191441

 التجارى

تم    24191442، وفى تارٌخ    297311صلٌب وعماد زكرٌا صلٌب  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عٌاد زكرٌا    - 14

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم الشركاء جمٌع حمولهم وبذلن تم محو الشركه من السجل التجارى

، وفى    297311ة تضامن  سبك لٌدها برلم : عٌاد زكرٌا صلٌب وشرٌكة عماد زكرٌا صلٌب ) بوال للرحالت(  ، شرك   - 15

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم الشركاء جمٌع حمولهم وبذلن تم محو الشركه من السجل    24191442تارٌخ 

 التجارى

تم    24191442، وفى تارٌخ    342318هشام الدٌن حسٌن فهمً وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191442، وفى تارٌخ    442264دالٌا حسٌن ودعاء حسٌن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 موله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة ح

تم محو/شطب    24191443، وفى تارٌخ    387294طارق توفٌك اسماعٌل وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 السجل  حل الشركه وفسخها وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     24191443، وفى تارٌخ    338616لٌدها برلم : فٌكتور رشدى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 19

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

وفى تارٌخ ،    394719البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 ش باب النصر الجمالٌه وبذلن ٌمحى الفرع من سجل تجارى الماهره3تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى    24191443

تم محو/شطب    24191443، وفى تارٌخ    393114احمد ابراهٌم دمحم على وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 م العبور وبذلن ٌمحى المٌد من سجل التجارى الماهره63الدور االرضى الشباب  8دشمه 2 السجل  تعدٌل العنوان الى

تم محو/شطب    24191443، وفى تارٌخ    393114احمد دمحم كمال و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 ٌمحى المٌد من سجل التجارى الماهرهم العبور وبذلن 63الدور االرضى الشباب  8دشمه 2السجل  تعدٌل العنوان الى 

، وفى    243939حسن عصام الدٌن طلبه وعزٌزه دمحم وحٌد الدٌن طلبه وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل    24191443تارٌخ 

 ارى الماهرهالتج

تم    24191443، وفى تارٌخ    243939حسن عصام الدٌن طلبه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    24191443، وفى تارٌخ    443243ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : مكتب جوهر المائد التجارى  ، توصٌ   - 25

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الدور الخامس عمار رلم  17محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم محو/شطب    24191447، وفى تارٌخ    171142طلعت ورافت الباجوري  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن ٌمحى المٌد من  65الدور الخامس عمار رلم  17السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 سجل تجارى الماهرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الدور الخامس عمار رلم  17تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم محو/شطب السجل  

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الدور الخامس عمار رلم  17عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم محو/شطب السجل  تعدٌل 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الدور الخامس عمار رلم  17المركز الرئٌسى الى /شمه رلم محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم محو/شطب    24191447، وفى تارٌخ    171142طلعت ورافت الباجوري  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن ٌمحى المٌد من  65الدور الخامس عمار رلم  17/شمه رلم  السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى

 سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الدور الخامس عمار رلم  17رلم محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الدور الخامس عمار رلم  17محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن  65الخامس عمار رلم  الدور 17محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم محو/شطب    24191447، وفى تارٌخ    171142طلعت ورافت الباجوري  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

ش السالم الرماٌه هرم و بذلن ٌمحى المٌد من  65الدور الخامس عمار رلم  17السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

م الرماٌه هرم و بذلن ش السال 65الدور الخامس عمار رلم  17محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم    24191447، وفى تارٌخ    171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 37

ماٌه هرم و بذلن ش السالم الر 65الدور الخامس عمار رلم  17محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

تم محو/شطب السجل     24191447، وفى تارٌخ    397254احمد حسنى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 38

 تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     24191448، وفى تارٌخ    348694جروب لالنشاءات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

 أ عمارات العبور المرحلة ج صالح سالم22الؽاء الؽرع الكائن فى بالعنوان 

تم محو/شطب    24191448تارٌخ  ، وفى   348694السٌد ابراهٌم المطان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

 أ عمارات العبور المرحلة ج صالح سالم22السجل  الؽاء الؽرع الكائن فى بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    276998فالكون ترٌد ) تاى شوب( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 ش عباس العماد 11لكائن بالعنوان / محل بالعمار رلم تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع ا   24191449

، وفى تارٌخ    276998فالكون ترٌد )تاى شوب ( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 42

ب  75ل رلم بالدور االرضى ٌمٌن طٌبه مو G 6تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم    24191449

 طرٌك النصر رابعه العدوٌه

   24191449، وفى تارٌخ    276998ٌاسر  صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -فالكون ترٌد    - 43

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    276998ٌد )تاى شوب ( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : فالكون تر   - 44

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى   24191449

، وفى تارٌخ    276998ٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : فالكون ترٌد ) ناى شوب( ٌاسر صمراحمد صمر وشركاه  ، توص   - 45

 بالمركز التجارى جنٌنه مولAبالدور  5تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم    24191449

   24191449، وفى تارٌخ    276998فالكون ترٌد ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

 بالدور االول التجاري بالمركز التجاري الترفٌهً ستارز سنتر 231تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم 

، وفى تارٌخ    276998فالكون ترٌد ) تاى شوب ( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 47

بالدور االول الكائن بالمركز التجارى الترفٌهى  4225جل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم تم محو/شطب الس   24191449

 ستارز سنتر

   24191449، وفى تارٌخ    276998ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -فالكون ترٌد    - 48

 وان مشروع وندر الند مساحة بٌن عمودٌنتم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعن

تم    24191449، وفى تارٌخ    356545عبد المالن نصر ومخلؾ تؽٌان وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 49

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    24191449، وفى تارٌخ    356545صر عطا هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عبد المالن ن   - 54

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191449ٌخ ، وفى تار   356545عبد المالن نصر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    24191449، وفى تارٌخ    276998ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 52

 شارع  الشٌخ طه الدٌنارى 97محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم محو/شطب السجل  الؽاء    24191449، وفى تارٌخ    276998فالكون ترٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 53

 شارع  الشٌخ طه الدٌنارى 97الفرع الكائن بالعنوان / 

، وفى تارٌخ    276998لٌدها برلم :  فالكون ترٌد ) ناى شوب( ٌاسر صمراحمد صمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك   - 54

 الكائن بمركز اوسٌس التجارى بشارع  العروبة 2تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل رلم    24191449

تم محو/شطب    24191414، وفى تارٌخ    415657معتز عبدالشافى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 55

 ل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسج

تم محو/شطب    24191414، وفى تارٌخ    254647شركه سوبر ماركت الفمً  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 56

 السجل  حل الشركه وفسخها وبذلن تمحى الشركه من السجل التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    24191413، وفى تارٌخ    245358احمد خمٌس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  عبدالحمٌد   - 57

 السجل  حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    24191413، وفى تارٌخ    245358شركه اوالد خمٌس للحوم المصنعه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 58

 تصفٌتها نهائٌامحو/شطب السجل  حل الشركه و

تم محو/شطب    24191413، وفى تارٌخ    245358عبدالحمٌد احمد خمٌس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 59

 السجل  حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    24191413، وفى تارٌخ    388847عثمان فهمى السٌد شٌتوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 64

 محو/شطب السجل  نمل ممر الشركه من محافظه الماهره الى محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من سجل تجارى الماهره

تم محو/شطب    24191413، وفى تارٌخ    388847ساره عثمان فهمى وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 61

 ه الماهره الى محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من سجل تجارى الماهرهالسجل  نمل ممر الشركه من محافظ

تم    24191413، وفى تارٌخ    372947جورج زكرٌا زكً سلٌمان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 62

 المٌد من السجل التجاره محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى

تم    24191413، وفى تارٌخ    422495صالح الدٌن فتح هللا وامنٌه حسن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 63

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191415، وفى تارٌخ    252531ٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه متولً مٌرؼنً وشركاه  ، توص   - 64

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

/شطب تم محو   24191415، وفى تارٌخ    252531شركه متولً مٌرؼنً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 65
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 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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 محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع

تم    24191428، وفى تارٌخ    391638ٌطة  سبك لٌدها برلم : سماح عباس عبدالسالم دمحم وشرٌكها  ، توصٌة بس   - 117

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

م ت   24191428، وفى تارٌخ    391638احمد رشاد احمد السٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 118

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

   24191428، وفى تارٌخ    233474محمود عمر محمود محمود الشال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 119

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من  -ش محو االمٌه الفٌروز  6الرضى عمار بالدور ا 2تم محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 السجل التجارى لنمله الى محافظة اخرى

تم    24191428، وفى تارٌخ    233474عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 124

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من  -ش محو االمٌه الفٌروز  6ضى عمار بالدور االر 2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 السجل التجارى لنمله الى محافظة اخرى

تم محو/شطب السجل     24191428، وفى تارٌخ    233474رافت نصٌر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 121

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من السجل التجارى لنمله  -المٌه الفٌروز ش محو ا 6بالدور االرضى عمار  2تعدٌل العنوان الى شمه 

 الى محافظة اخرى
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تم محو/شطب    24191428، وفى تارٌخ    233474ملكه عبدالعظٌم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 122

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من السجل التجارى  -وز ش محو االمٌه الفٌر 6بالدور االرضى عمار  2السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 لنمله الى محافظة اخرى

تم    24191428، وفى تارٌخ    233474عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 123

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من  - ش محو االمٌه الفٌروز 6بالدور االرضى عمار  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 السجل التجارى لنمله الى محافظة اخرى

   24191428، وفى تارٌخ    233474محمود عمر محمود محمود الشال وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 124

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من  -وز ش محو االمٌه الفٌر 6بالدور االرضى عمار  2تم محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 السجل التجارى لنمله الى محافظة اخرى

تم    24191428، وفى تارٌخ    233474عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 125

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من  -ش محو االمٌه الفٌروز  6بالدور االرضى عمار  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 السجل التجارى لنمله الى محافظة اخرى

تم محو/شطب السجل     24191428، وفى تارٌخ    233474رافت نصٌر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 126

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من السجل التجارى لنمله  -ش محو االمٌه الفٌروز  6بالدور االرضى عمار  2تعدٌل العنوان الى شمه 

 الى محافظة اخرى

تم محو/شطب    24191428، وفى تارٌخ    233474عظٌم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ملكه عبدال   - 127

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من السجل التجارى  -ش محو االمٌه الفٌروز  6بالدور االرضى عمار  2السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 لنمله الى محافظة اخرى

تم    24191428، وفى تارٌخ    233474حمد وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عنتر ابراهٌم سلطان ا   - 128

االلصر وبذلن ٌمحلى المٌد من  -ش محو االمٌه الفٌروز  6بالدور االرضى عمار  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان الى شمه 

 السجل التجارى لنمله الى محافظة اخرى

تم محو/شطب    24191428، وفى تارٌخ    418484كاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : كارم سعد حكٌم سعد وشر   - 129

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     24191428، وفى تارٌخ    393454رامى ماهر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 134

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم    24191428، وفى تارٌخ    359254سعاد محمود رضا دمحم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 131

 واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى محو/شطب السجل  حل الشركه وفسخها

تم    24191428، وفى تارٌخ    359254سعاد محمود لطب زٌدان وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 132

 تجارىمحو/شطب السجل  حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل ال

، وفى تارٌخ    341155ٌوسؾ لوٌز ٌوسؾ وشرٌكه فاٌز بولس  جرس  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 133

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى   24191428

تم محو/شطب    24191434، وفى تارٌخ    361188سبك لٌدها برلم :   البركات لتجاره المانٌفاتوره  ، شركة تضامن   - 134

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191434، وفى تارٌخ    361188عاطؾ سٌد بركات وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 135

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

تم    24191434، وفى تارٌخ    444654عمر ابراهٌم ممدوح مرسى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 136

 وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم 
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 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     24191431، وفى تارٌخ    442224جت وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ٌاسر به   - 138

 تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم    24191431، وفى تارٌخ    315685وردانً جالل دمحم احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 139

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    24191431، وفى تارٌخ    441495جورج ثروت عزٌز وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 144

 وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة 

تم محو/شطب السجل     24191431، وفى تارٌخ    397419دمحم دمحم كمال وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 141

 لشركه من السجل التجارىتم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  24191441وفً تارٌخ   ، 398436كمال عمرو كمال خضر و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   144444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191441وفً تارٌخ   ، 397613أحمد صبرى ؼالب مختار و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1544440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191441وفً تارٌخ   ، 399894لم ،بوال صلٌب صلٌب ؼطاس و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  3

 جنٌه   24444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191441وفً تارٌخ   ، 298471اوالد ٌوسؾ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -عماد ٌوسؾ وشركاه -  4

 جنٌه   2444440444رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  24191441وفً تارٌخ   ، 298471اوالد ٌوسؾ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -عماد ٌوسؾ وشركاه -  5

 جنٌه   2444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191442وفً تارٌخ   ، 412916صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عادل ٌوسؾ فهمى وشرٌكته تو -  6

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191442وفً تارٌخ   ، 412916عادل ٌوسؾ فهمى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ

تم تعدٌل رأس  24191442وفً تارٌخ   ، 444456عز احمد ابو سرٌع احمد و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   24444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191442وفً تارٌخ   ، 444456على احمد دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24191442ارٌخ   ،وفً ت 444456على احمد دمحم احمد و شرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   24444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس  24191442وفً تارٌخ   ، 444456عز احمد ابو سرٌع احمد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   24444440444ح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,  24191442وفً تارٌخ   ، 444456على احمد دمحم احمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24191442وفً تارٌخ   ، 444456، سبك لٌدها برلم ، على احمد دمحم احمد و شرٌكٌه شركة تضامن  -  13

 جنٌه   24444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  24191442وفً تارٌخ   ، 365784شحوت فرؼلً وشرٌكه للمماوالت والتعمٌر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   34444440444ل , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس الما

تم  24191442وفً تارٌخ   ، 237118مكرم عازر ملٌن وسعٌد ابراهبم ارمانٌوس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 ٌه جن  344440444تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191442وفً تارٌخ   ، 237118سعٌد ابراهٌم ارمانٌوس  وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   344440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  24191442وفً تارٌخ   ، 237118م ،مكرم عازر ملٌن وسعٌد ابراهبم ارمانٌوس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  17

 جنٌه   344440444تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191442وفً تارٌخ   ، 237118سعٌد ابراهٌم ارمانٌوس  وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   344440444أس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس  24191442وفً تارٌخ   ، 294237محروس كمال باز وشركاه ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   64444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  294237طبٌة) جٌهان دمحم عبد الجلٌل و شركائها ( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،النٌل الدولٌة االجهزة ال -  24

 جنٌه   64444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191442تارٌخ   ،

 24191442وفً تارٌخ   ، 294237حدودة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة النٌل الدولٌة لالجهزة الطبٌة ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة م -  21

 جنٌه   64444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191442وفً تارٌخ   ، 294237محروس كمال باز وشركاه ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   64444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال 

وفً  294237النٌل الدولٌة االجهزة الطبٌة) جٌهان دمحم عبد الجلٌل و شركائها ( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   64444440444ل لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الما 24191442تارٌخ   ،

 24191442وفً تارٌخ   ، 294237شركة النٌل الدولٌة لالجهزة الطبٌة ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   64444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191442وفً تارٌخ   ، 294237ل باز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،محروس كما -  25

 جنٌه   64444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    294237برلم ،النٌل الدولٌة االجهزة الطبٌة) جٌهان دمحم عبد الجلٌل و شركائها ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  26

 جنٌه   64444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191442،

تم  24191442وفً تارٌخ   ، 294237شركة النٌل الدولٌة لالجهزة الطبٌة ش.ذ.م.م توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   64444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  24191442وفً تارٌخ   ، 294237محروس كمال باز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   64444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    294237ٌة االجهزة الطبٌة) جٌهان دمحم عبد الجلٌل و شركائها ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،النٌل الدول -  29

 جنٌه   64444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191442،

تم  24191442وفً تارٌخ   ، 294237سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة النٌل الدولٌة لالجهزة الطبٌة ش.ذ.م.م توصٌة ب -  34

 جنٌه   64444440444تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24191443وفً تارٌخ   ، 329419حمدي حافظ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2444440444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   التؤشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24191443وفً تارٌخ   ، 329419حمدي حافظ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191447وفً تارٌخ   ، 353124رٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد دمحم محمود ابو حٌله وش -  33

 جنٌه   15444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  24191447وفً تارٌخ   ، 353124اسالم دمحم محمود ابو حٌلة وشركائة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   15444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191447وفً تارٌخ   ، 261179محمود حجاج وشركاه ارت الند توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   15444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191447وفً تارٌخ   ، 261179محمود حجاج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   15444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191447ارٌخ   ،وفً ت 261179مصطفى محمود السٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   15444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24191447وفً تارٌخ   ، 365672بطرس رضا رشدى وشرٌكتة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   24444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191447وفً تارٌخ   ، 365672بطرس رضا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24191447وفً تارٌخ   ، 365672بطرس رضا رشدى وشرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   24444440444, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191447وفً تارٌخ   ، 365672بطرس رضا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  24191447وفً تارٌخ   ، 358644جى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 4ام  4كرٌم دمحم عبد المنعم وشركاه كا -  42

 جنٌه   144444440444تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191447وفً تارٌخ   ، 358644كرٌم دمحم عبد المنعم ؼنٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   144444440444ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,  24191447وفً تارٌخ   ، 333839مإنس مجاهد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   1444444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  24191447وفً تارٌخ   ، 333839من  ، سبك لٌدها برلم ،مإنس مجاهد وشركاه شركة تضا -  45

 جنٌه   1444444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191447وفً تارٌخ   ، 337848رائؾ عبدهللا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   254444440444شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤ

الشركه العربٌة للمعادن والتصدٌر واالستٌراد والتورٌدات العمومٌة شركة تضامن  ، سبك -محمود دمحم المؽاوري وشرٌكته -  47

ل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌ 24191448وفً تارٌخ   ، 262286لٌدها برلم ،

 جنٌه   54444440444،

محمود دمحم المؽاوري وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  4الشركه العربٌه للمعادن للتصدٌر والتورٌدات العمومٌه  -  48

مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  24191448وفً تارٌخ   ، 262286،

 جنٌه   54444440444،

وفً تارٌخ    262286محمود دمحم المؽاوري وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4الشركه العربٌه للمعادن  -  49

 جنٌه   54444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191448،

تم تعدٌل رأس  24191448وفً تارٌخ   ، 262286ؽاورى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،خالد محمود دمحم الم -  54

 جنٌه   54444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ومٌة شركة تضامن  ، خالد محمود دمحم المؽاورى وشركاة الشركة العربٌة للمعادن والتصدٌر واالستٌراد والتورٌدات العم -  51

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  24191448وفً تارٌخ   ، 262286سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   54444440444مالها ،

س تم تعدٌل رأ 24191449وفً تارٌخ   ، 355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   5444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191449وفً تارٌخ   ، 355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   5444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191449وفً تارٌخ   ، 117221مصنع جوارب ابو شعر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   34444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191449خ   ،وفً تارٌ 117221مصنع جوارب اخوان ابو شعر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   34444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191449وفً تارٌخ   ، 117221اخوان ابو شعر روٌال تكس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   34444440444ها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

وفً  117221سعٌد وجالل سهٌل ابو شعر وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -اخوان ابو شعر روٌال تكس  -  57

 جنٌه   34444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191449تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  24191449وفً تارٌخ   ، 117221عر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مصنع جوارب ابو ش -  58

 جنٌه   34444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس تم تعدٌ 24191449وفً تارٌخ   ، 117221مصنع جوارب اخوان ابو شعر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   34444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191449وفً تارٌخ   ، 117221اخوان ابو شعر روٌال تكس توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 ه جنٌ  34444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  117221سعٌد وجالل سهٌل ابو شعر وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -اخوان ابو شعر روٌال تكس  -  61

 جنٌه   34444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191449تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  24191414وفً تارٌخ   ، 355623سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،نادي وهٌب عبد الملن و شركاه توصٌة ب -  62

 جنٌه   5444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191414وفً تارٌخ   ، 355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   5444440444ؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وص

 198445احمد طارق وهانً عبداللطٌؾ عٌسً للتسالً والٌامٌش والحلوٌات والمرطبات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   24440444أس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر 24191414وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191413وفً تارٌخ   ، 414214دمحم حسن دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191413وفً تارٌخ   ، 426935، احمد عبدالرحٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -  66

 جنٌه   5244440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24191413وفً تارٌخ   ، 369248ماجد نمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  67

 جنٌه   14444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191414خ   ،وفً تارٌ 372549مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

 جنٌه   14444440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191414وفً تارٌخ   ، 372549مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

 جنٌه   14444440444أس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ   ، 372549شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  74

 جنٌه   14444440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191414وفً تارٌخ   ، 372549ن  ، سبك لٌدها برلم ،حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه شركة تضام -  71

 جنٌه   14444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ   ، 372549مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  72

 جنٌه   14444440444ل , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس الما

تم تعدٌل رأس  24191414وفً تارٌخ   ، 372549مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  73

 جنٌه   14444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ   ، 372549شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  74

 جنٌه   14444440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191414وفً تارٌخ   ، 372549حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  75

 جنٌه   14444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    276954مجدي دواد متً وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  76

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , 24191415،

وفً تارٌخ    276954مجدي داود متً وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  77

 جنٌه   24444440444مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  24191415،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    276954مجدى داود متى وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  78

 جنٌه   24444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191415،

وفً تارٌخ    276954متى وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مجدى داود  -  79

 جنٌه   24444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191415،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191415وفً تارٌخ   ، 324891لم ،شركه محمود النمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  84

 جنٌه   34444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24191415وفً تارٌخ   ، 324891شركه النمر الدولٌه للمماوالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  81

 جنٌه   34444440444ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌ

وفً  254416شركه االتحاد لتجاره الورق والكرتون ابراهٌم دمحم دمحم كربونه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

 جنٌه   144444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191416تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191416وفً تارٌخ   ، 254416محمود ابراهٌم دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  83

 جنٌه   144444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191416وفً تارٌخ   ، 254416، محمود ابراهٌم دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  84

 جنٌه   144444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191416وفً تارٌخ   ، 363977فاروق مٌالد موسى حنا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  85

 جنٌه   3444440444أس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,  24191416وفً تارٌخ   ، 363977فاروق مٌالد موسً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  86

 جنٌه   3444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191416وفً تارٌخ   ، 363977صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،فاروق مٌالد موسى حنا وشرٌكه تو -  87

 جنٌه   3444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191416وفً تارٌخ   ، 363977فاروق مٌالد موسً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  88

 جنٌه   3444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191416وفً تارٌخ   ، 342811صالح  حسنى  صالح  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  89

 جنٌه   24444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ   ، 335936انجال عزٌز عبدالمسٌح وشرٌكتهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه  -  94

 جنٌه   344440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    335936، شركه انجال عزٌز عبد المسٌح )عزت عزٌز وشرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  91

 جنٌه   344440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191417،

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ   ، 335936شركه انجال عزٌز عبدالمسٌح وشرٌكتهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  92

 جنٌه   344440444ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعد

وفً تارٌخ    335936شركه انجال عزٌز عبد المسٌح )عزت عزٌز وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  93

 جنٌه   344440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191417،

وفً تارٌخ    398464ام لصناعه وتجارة المالبس الجاهزه اٌهاب دمحم صالح الدٌن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، اٌه اند -  94

 جنٌه   14444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191417،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  24191417وفً تارٌخ   ، 398464بك لٌدها برلم ،اٌهاب دمحم صالح الدٌن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، س -  95

 جنٌه   14444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191417وفً تارٌخ   ، 441734خالد دمحم حسنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  96

 جنٌه   4444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191417، وفً تارٌخ   443443مصطفى على الدمرداش وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  97

 جنٌه   54444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191424وفً تارٌخ   ، 421825شركة ٌاسر السٌد حدوة وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  98

 جنٌه   24444440444لها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24191424وفً تارٌخ   ، 428374بدٌر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  99

 جنٌه   2444440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191421وفً تارٌخ   ، 241564ا برلم ،عصام الدٌن ٌسن دمحم النجار وبهٌه حامد شركة تضامن  ، سبك لٌده -  144

 جنٌه   64444440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191421وفً تارٌخ   ، 241564عصام الدٌن ٌس وابتسام امام احمد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  141

 جنٌه   64444440444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   رأس المال , وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,  24191421وفً تارٌخ   ، 393434وائل سلٌمان و شرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  142

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191421وفً تارٌخ   ، 393434توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،وائل سلٌمان وشركاه  -  143

 جنٌه   5444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس المال , 24191421وفً تارٌخ   ، 352443دمحم سٌد بدوي و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  144

 جنٌه   2544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مركز الدراسات التخطٌطٌه والمعمارٌه ) لٌلً دمحم عبد العزٌز فتحً وشركاءها ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  145

مال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال 24191421وفً تارٌخ   ، 358653،

 جنٌه   24444440444،

مركز الدراسات التخطٌطٌه والمعمارٌه )لٌلى دمحم عبد العزٌز فتحى وشركائها( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  146

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  24191421وفً تارٌخ   ، 358653،

 جنٌه   2444444.444،

وفً  326853لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 2444مجدي موسً وشركاه ) الماهره  -  147

 جنٌه   24444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191423تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191423وفً تارٌخ   ، 326762وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،م. فخري ٌونان وشركاه ت -  148

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191423وفً تارٌخ   ، 326762م. فخري ٌونان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  149

 جنٌه   24444440444صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،و

تم تعدٌل رأس المال ,  24191423وفً تارٌخ   ، 326762م. فخري ٌونان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   24444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24191423وفً تارٌخ   ، 319723و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،الجزار  -  111

 جنٌه   144440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال , تم تعدٌل رأس  24191427وفً تارٌخ   ، 316277نورا حلٌم فارس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

 جنٌه   1444440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

الشركه الهندسٌه للمماوالت العمومٌه كمال الدٌن دمحم محمود وشركاه شركه ذات مسئولٌه محدودة ذات مسئولٌة محدودة  ،  -  113

وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  تم تعدٌل رأس المال , 24191427وفً تارٌخ   ، 249245سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   42344440444مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24191427وفً تارٌخ   ، 364661احمد انٌس وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   544440444وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24191427وفً تارٌخ   ، 364661شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد انٌس و -  115

 جنٌه   544440444التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس  تم تعدٌل 24191428وفً تارٌخ   ، 288822شركه ؼمري للمماوالت العمومٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

 جنٌه   154444440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191428وفً تارٌخ   ، 288822ؼمرى للمماوالت واالستثمار العمارى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  117

 جنٌه   154444440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24191429وفً تارٌخ   ، 449257طارق سٌد ذكى عبد اللطٌؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  118

 جنٌه   544440444رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191429وفً تارٌخ   ، 449257رلم ،احمد سٌد عبدالعزٌز وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  119

 جنٌه   544440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 24191434وفً تارٌخ   ، 298368شركه المشروعات الحدٌثه مدحت كامل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   34444440444شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤ

وفً تارٌخ    298368شركه المشروعات الحدٌثه )مدحت كامل وشرٌكته( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   34444440444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24191434،

تم تعدٌل رأس  24191431وفً تارٌخ   ، 428519بسام عبدالفتاح عبدالحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  122

 جنٌه   544440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24191431وفً تارٌخ   ، 449714هٌسم رضا عبد الوهاب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   1244440444المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  283833رضا ومجدي وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الدور االرضى 1شمه  12لطعه  1 8414الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الحى التاسع بلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  283833  رضا ابراهٌم صوابى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  2

 الدور االرضى 1شمه  12لطعه  1 8414وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الحى التاسع بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  241988ماجد للكٌماوٌات ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 شارع ابوسمبل  9ضافة فرع بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  241988سنٌه هانم احمد افندي وشركائها ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع ابوسمبل  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  24191441وفً تارٌخ  241988ة ،  سبك لٌدها برلم    شركه الٌؾ الكٌماوٌه ماجد وشرٌكته ، شركة مساهم -  5

 شارع ابوسمبل  9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  241988ماجد دمحم شفٌك وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 شارع ابوسمبل  9ع بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، اضافة فر

ش م م وفما الحكام المانون المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      LcGالٌؾ كٌمٌكالز جروب لالستٌراد والتصدٌر   -  7

 شارع ابوسمبل  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191441وفً تارٌخ  241988

وفً تارٌخ  241988ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     L C Gكٌمكال جروب لالستٌراد والتصدٌر الٌؾ  -  8

 شارع ابوسمبل  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191441

) دامجة ( ، شركة مساهمة ،   L C Gر  دمج شركة الٌؾ كٌم ) مندمجة ( فى شركة الٌؾ كٌمٌكالز جروب لالستٌراد والتصدٌ -  9

شارع  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191441وفً تارٌخ  241988سبك لٌدها برلم    

 ابوسمبل 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  241988ماجد للكٌماوٌات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 شارع ابوسمبل  9الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  24191441وفً تارٌخ  241988سنٌه هانم احمد افندي وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع ابوسمبل  9, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  24191441وفً تارٌخ  241988وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركه الٌؾ الكٌماوٌه ماجد -  12

 شارع ابوسمبل  9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  241988ماجد دمحم شفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 شارع ابوسمبل  9الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

ش م م وفما الحكام المانون المصرى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم      LcGالٌؾ كٌمٌكالز جروب لالستٌراد والتصدٌر   -  14

 ارع ابوسمبل ش 9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191441وفً تارٌخ  241988

وفً تارٌخ  241988ش.م.م ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     L C Gالٌؾ كٌمكال جروب لالستٌراد والتصدٌر  -  15

 شارع ابوسمبل  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191441

) دامجة ( ، توصٌة بسٌطة ،   L C Gلز جروب لالستٌراد والتصدٌر  دمج شركة الٌؾ كٌم ) مندمجة ( فى شركة الٌؾ كٌمٌكا -  16

شارع  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191441وفً تارٌخ  241988سبك لٌدها برلم    

 ابوسمبل 

تم تعدٌل  24191441وفً تارٌخ  397613أحمد صبرى ؼالب مختار و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

المنطمه الصناعٌه شك الثعبان  d515د( سابما وحالٌا 24-ح24-ج24العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان رلم )

 طرٌك االوتوستراد طره المعادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 24191441وفً تارٌخ  441157دمحم عطٌه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 3الدور الثانى شمة رلم  -شارع مكرم عبٌد  8الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191441وفً تارٌخ  441157دمحم عطٌه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 خلؾ مفكو حلوان  -راهٌم  متفرع من مكرم عبٌد  ش حافظ اب 7الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  24191441وفً تارٌخ  446242ام اس إٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 الدور االول  2ش عباس العماد مدٌنه نصر شمه رلم  63الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191441وفً تارٌخ  446242سلٌم احمد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     احمد -  21

 الدور االول  2ش عباس العماد مدٌنه نصر شمه رلم  63وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191442وفً تارٌخ  399171رلم    رمزى الفمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  22

 شارع جسر السوٌس  91الـتؤشٌر:   ، 

 24191442وفً تارٌخ  399171تعدٌل االسم التجارى لٌصبح رمزى الفمى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

  شارع جسر السوٌس 91تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  355784مصر للطٌران للسٌاحه ) الكرنن ( واالسواق الحرة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / مطار اسٌوط الدولى 24191442

والمرار الوزارى رلم  - 1991لسنه  243ا للموانٌن شركة مصر للطٌران للسٌاحه شركة مساهمه تابعه مصرٌة ش.م.م طبم -  25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191442وفً تارٌخ  355784، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     2442لسنه  686

 ، افتتاح فرع بالعنوان / مطار اسٌوط الدولى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  275866 دمحم لمعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 مدٌنة الشروق  -منطمة الصناعات الصؽٌرة جنوب الورش العسكرٌة  58الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

وفً  275866(دمحم لمعى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    E.C.Tالشركه المصرٌه لالنشاءات والتجاره ) -  27

منطمة الصناعات الصؽٌرة جنوب الورش  58تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191443تارٌخ 

 مدٌنة الشروق  -العسكرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  445386سعٌد عبد النبى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم  -  28

 عمارات مشروع رامو طرٌك النصر 6الدور التاسع عمارة رلم  943وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمه رلم 

وفً تارٌخ  445386نبى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم سعٌد عبد ال -شركه تراست لبحوث التسوٌك  -  29

عمارات  6الدور التاسع عمارة رلم  943تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمه رلم  24191443

 مشروع رامو طرٌك النصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  348366اٌمن السٌد وشركاءه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 ش دمحم بهاء الدٌن الفتورى سموحه 35الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  348366خالد دمحم محمود وشركائه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 ش دمحم بهاء الدٌن الفتورى سموحه 35لؽاء الفرع الكائن بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  348366فوزٌه سلٌمان وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 ش دمحم بهاء الدٌن الفتورى سموحه 35الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  348366اٌمن السٌد وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 ش دمحم بهاء الدٌن الفتورى سموحه 35الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  348366خالد دمحم محمود وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 ش دمحم بهاء الدٌن الفتورى سموحه 35وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191443وفً تارٌخ  348366فوزٌه سلٌمان وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 ش دمحم بهاء الدٌن الفتورى سموحه 35رع الكائن بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، الؽاء الف

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  393114احمد ابراهٌم دمحم على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 م العبور 63الدور االرضى الشباب  8د شمه 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  24191443وفً تارٌخ  393114احمد دمحم كمال و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 م العبور 63الدور االرضى الشباب  8د شمه 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى عمارة 

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142م    امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برل -  38

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

نوان , تم تعدٌل الع 24191447وفً تارٌخ  171142طلعت ورافت الباجوري ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه 

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  171142طلعت ورافت الباجوري ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142ز الباجورى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    رافت عبد العزٌ -  44

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142،  سبك لٌدها برلم     امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، شركة تضامن -  45

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل  24191447فً تارٌخ و 171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  171142طلعت ورافت الباجوري ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  47

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17لـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم وصؾ ا

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 ش السالم الرماٌه هرم  65الدور الخامس عمار رلم  17ز الرئٌسى الى /شمه رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المرك

تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 ش السالم الرماٌه هرم  65ور الخامس عمار رلم الد 17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  428413ٌحى احمد رجب و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 دجله 233أ ش  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692بك لٌدها برلم    حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  51

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 صؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى و

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 ( 1نى الركاب ), وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مب

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692سبك لٌدها برلم     حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن ،  -  55

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692برلم     حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  57

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى 

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

 ؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى , وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  59

 ( 1كاب ), وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الر

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692لٌدها برلم     حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  61

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم ), 

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 ى صالة السفر الدولى , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدول

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى 

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، توصٌ -  65

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب )

العنوان تم تعدٌل  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  67

 ( 1الدولى مبنى الركاب رلم ) , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ
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تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حماده فهمً عبد السالم وشر -  69

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  74

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى صالة السفر الدولى 

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692حماده فهمً عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  71

 ( 1ر شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب ), وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطا

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  72

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب )

تم تعدٌل العنوان  24191447وفً تارٌخ  314692شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حماده فهمً عبد السالم و -  73

 ( 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  314692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  74

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مطار شرم الشٌخ الدولى مبنى الركاب رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  386649ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 ش صبحى صالح مركز صٌانه النشاط47ن وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوا

وفً تارٌخ  386649شركه فرست ترٌد ) ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  76

 ش صبحى صالح مركز صٌانه النشاط47تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  24191447

تم  24191447وفً تارٌخ  386649عثمان وشركاه ) فرست ترٌد ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر دمحم دمحم  -  77

 ش صبحى صالح مركز صٌانه النشاط47تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  24191447ارٌخ وفً ت 261179محمود حجاج وشركاه ارت الند ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  78

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن شارع ابن الرومى الحى السابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191447وفً تارٌخ  261179محمود حجاج وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  79

 الحى السابع الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن شارع ابن الرومى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191447وفً تارٌخ  261179مصطفى محمود السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  84

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن شارع ابن الرومى الحى السابع 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  444868محمود منصور و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 ش المساحه34وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24191448وفً تارٌخ  413494هانى عادل توفٌك ناجى و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  82

 ش المٌثاق 345عمار  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى الى /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  24191448وفً تارٌخ  413494هانى عادل توفٌك ناجى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 ش المٌثاق 345عمار  3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى الى /محل رلم 

تم تعدٌل  24191448وفً تارٌخ  413494،  سبك لٌدها برلم    هانى عادل توفٌك ناجى و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  -  84

 ش المٌثاق 345عمار  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى الى /محل رلم 
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  24191448وفً تارٌخ  413494هانى عادل توفٌك ناجى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  85

 ش المٌثاق 345عمار  3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى الى /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  348694 السٌد ابراهٌم المطان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  86

 أ عمارات العبور المرحلة ج صالح سالم22وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  84458بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  87

 شارع على راشد  2تتاح فرع سٌتى ستارز بالعنوان / سٌتى ستارز مول الـتؤشٌر:   ، اف

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  84458بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  88

 شارع على راشد  2الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع سٌتى ستارز بالعنوان / سٌتى ستارز مول 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  247196ركز تجمٌل دمحم وعبد هللا ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    م -  89

 الساحل الشمالى-سٌدى عبدالرحمن -ستٌال - THE GATEWAYالدور االرضى المول التجارى  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  247196ك لٌدها برلم    كوافٌر دمحم وعبد هللا ، شركة تضامن ،  سب -  94

 الساحل الشمالى-سٌدى عبدالرحمن -ستٌال - THE GATEWAYالدور االرضى المول التجارى  5الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل الع 24191448وفً تارٌخ  247196احمد وعبدة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 الساحل الشمالى-سٌدى عبدالرحمن -ستٌال - THE GATEWAYالدور االرضى المول التجارى  5، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  247196مركز تجمٌل دمحم وعبد هللا ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  92

 الساحل الشمالى  -مراسى  -العلمٌن  فندق 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  247196كوافٌر دمحم وعبد هللا ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  93

 الساحل الشمالى  -مراسى  -فندق العلمٌن  1الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191448وفً تارٌخ  247196    احمد وعبدة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  94

 الساحل الشمالى  -مراسى  -فندق العلمٌن  1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  247196مركز تجمٌل دمحم وعبد هللا ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  95

 العلمٌن -جولدن سكوٌر  5ارٌنا م 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191448وفً تارٌخ  247196كوافٌر دمحم وعبد هللا ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  96

 العلمٌن -جولدن سكوٌر  5مارٌنا  3الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191448ً تارٌخ وف 247196احمد وعبدة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  97

 العلمٌن -جولدن سكوٌر  5مارٌنا  3، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  412846لاصد كرٌم بهجت وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  98

 ش هارون الرشٌد 53لدور االرضى بالعمار رلم المحل الكائن با-وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  272285شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  99

 شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب 645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

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

وفً تارٌخ  272285اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجنت  -  141

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  272285سبك لٌدها برلم     اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  -  142

 شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب الشعرٌه 645العمار رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم 

ٌخ وفً تار 272285شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  143

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1صؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم تم تعدٌل العنوان , و 24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  145

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1محل رلم   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع 24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

بور سعٌد بدائرة لسم باب  شارع 645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  272285اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  147

 شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب الشعرٌه 645العمار رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم 

وفً تارٌخ  272285اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجنت  -  148

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه -  149

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285رلم    ) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها ب -  114

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

وفً تارٌخ  272285شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب  645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  24191448وفً تارٌخ  272285اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 شارع بور سعٌد بدائرة لسم باب الشعرٌه 645العمار رلم  1ل رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  مح

وفً تارٌخ  272285شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

ٌد بدائرة لسم باب شارع بور سع 645العمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  محل رلم  24191448

 الشعرٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  276998فالكون ترٌد )تاى شوب ( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

بالدور االرضى ٌمٌن طٌبه مول  G 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم  24191449

 ب طرٌك النصر رابعه العدوٌه 75رلم 

وفً تارٌخ  276998فالكون ترٌد ) ناى شوب( ٌاسر صمراحمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

بالمركز التجارى جنٌنه Aبالدور  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم  24191449

 مول

تم  24191449وفً تارٌخ  276998حمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فالكون ترٌد ٌاسر صمر ا -  116

بالدور االول التجاري بالمركز التجاري الترفٌهً  231تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم 

 ستارز سنتر

تم  24191449وفً تارٌخ  193942ئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    مصر حلوان لالستٌراد والتصدٌر ، ذات مس -  117

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء وؼلك فرع الشركة ) مكتب تمثٌلى للشركة ( بالعنوان / المكتب االٌسر الكائن بالدور 

 2419/9/34بارا من شارع مصر حلوان الزراعى وذلن اعت 21الحادى عشر فوق االرضى بالبرج االدارى رلم 

مكتب مصر / حلوان لالستٌراد والتصدٌر شركه ذات مسئولٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء وؼلك فرع الشركة ) مكتب تمثٌلى للشركة (  24191449وفً تارٌخ  193942

شارع مصر حلوان الزراعى وذلن  21ٌسر الكائن بالدور الحادى عشر فوق االرضى بالبرج االدارى رلم بالعنوان / المكتب اال

 2419/9/34اعتبارا من 

وفً تارٌخ  276998فالكون ترٌد ) ناى شوب( ٌاسر صمراحمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  119

الكائن بمركز اوسٌس التجارى  2ر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ 24191449

 بشارع  العروبة

تم تعدٌل  24191449وفً تارٌخ  345629ثري واي لتداول االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

لٌصبح بالعنوان / شمة رلم  -صالح سالم  -ب عمارات العبور 24 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل ممر فرع الشركة بالعنوان /

 الدور االرضى -طرٌك المطار  245شارع  38( بالعمار رلم 1)

وفً تارٌخ  444244رامى ذكرى  بشرى وفرج هللا فاٌز فرج هللا وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

(بالجراج الكائنه بالدور االول SHOP 06-B1لطعه ) -ؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 24191449

 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌبه  36( بالتجمع الخامس لطعه POINT 90بالمول التجارى ) 

تم  24191449 وفً تارٌخ 444244فرج هللا فاٌز فرج هللا ونادى جاد حنا جاد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

(بالجراج الكائنه بالدور االول بالمول التجارى ) SHOP 06-B1لطعه ) -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

POINT 90 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌبه  36( بالتجمع الخامس لطعه 

وفً تارٌخ  444244بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     رامى ذكرى  بشرى وفرج هللا فاٌز فرج هللا وشرٌكهم ، توصٌة -  123

( الكائن بالدور االول بالمول F1-288محل رلم )-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  24191449

 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌه  36(  بالتجمع الخامس لطعه رلم POINT 90التجارى  ) 

تم  24191449وفً تارٌخ  444244ج هللا ونادى جاد حنا جاد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فرج هللا فاٌز فر -  124

 POINT( الكائن بالدور االول بالمول التجارى  ) F1-288محل رلم )-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 لجنوبٌه بمنطمه المستثمرٌن ا 36(  بالتجمع الخامس لطعه رلم 90

وفً تارٌخ  444244رامى ذكرى  بشرى وفرج هللا فاٌز فرج هللا وشرٌكهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  125

(بالجراج الكائنه بالدور االول SHOP 06-B1لطعه ) -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  24191449

 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌبه  36بالتجمع الخامس لطعه ( POINT 90بالمول التجارى ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  24191449وفً تارٌخ  444244فرج هللا فاٌز فرج هللا ونادى جاد حنا جاد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  126

ور االول بالمول التجارى ) (بالجراج الكائنه بالدSHOP 06-B1لطعه ) -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

POINT 90 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌبه  36( بالتجمع الخامس لطعه 

وفً تارٌخ  444244رامى ذكرى  بشرى وفرج هللا فاٌز فرج هللا وشرٌكهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  127

( الكائن بالدور االول بالمول F1-288محل رلم )-وان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعن 24191449

 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌه  36(  بالتجمع الخامس لطعه رلم POINT 90التجارى  ) 

تم  24191449وفً تارٌخ  444244فرج هللا فاٌز فرج هللا ونادى جاد حنا جاد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  128

 POINT( الكائن بالدور االول بالمول التجارى  ) F1-288محل رلم )-الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  تعدٌل العنوان , وصؾ

 بمنطمه المستثمرٌن الجنوبٌه  36(  بالتجمع الخامس لطعه رلم 90

ٌل تم تعد 24191449وفً تارٌخ  117221مصنع جوارب ابو شعر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  129

جنوب العاشر مدٌنه العاشر من رمضان اللامه مصنع لتصنٌع  98المطعه رلم -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 منتجات الشركه 

تم تعدٌل العنوان  24191449وفً تارٌخ  117221مصنع جوارب اخوان ابو شعر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  134

جنوب العاشر مدٌنه العاشر من رمضان اللامه مصنع لتصنٌع منتجات  98المطعه رلم -:   ، اضافه فرع بالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر

 الشركه 

تم تعدٌل العنوان ,  24191449وفً تارٌخ  117221اخوان ابو شعر روٌال تكس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  131

جنوب العاشر مدٌنه العاشر من رمضان اللامه مصنع لتصنٌع منتجات  98المطعه رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 الشركه 

وفً  117221سعٌد وجالل سهٌل ابو شعر وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -اخوان ابو شعر روٌال تكس  -  132

جنوب العاشر مدٌنه العاشر من  98المطعه رلم -لعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع با 24191449تارٌخ 

 رمضان اللامه مصنع لتصنٌع منتجات الشركه 

تم تعدٌل  24191449وفً تارٌخ  117221مصنع جوارب ابو شعر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

نوب العاشر مدٌنه العاشر من رمضان اللامه مصنع لتصنٌع ج 98المطعه رلم -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 منتجات الشركه 

تم تعدٌل العنوان  24191449وفً تارٌخ  117221مصنع جوارب اخوان ابو شعر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

من رمضان اللامه مصنع لتصنٌع منتجات جنوب العاشر مدٌنه العاشر  98المطعه رلم -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 الشركه 

تم تعدٌل العنوان ,  24191449وفً تارٌخ  117221اخوان ابو شعر روٌال تكس ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

ٌع منتجات جنوب العاشر مدٌنه العاشر من رمضان اللامه مصنع لتصن 98المطعه رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 الشركه 

وفً  117221سعٌد وجالل سهٌل ابو شعر وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -اخوان ابو شعر روٌال تكس  -  136

جنوب العاشر مدٌنه العاشر من  98المطعه رلم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  24191449تارٌخ 

 مصنع لتصنٌع منتجات الشركه رمضان اللامه 

تم تعدٌل العنوان  24191449وفً تارٌخ  276998ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  137

 شارع  الشٌخ طه الدٌنارى 97, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191449وفً تارٌخ  276998دها برلم    فالكون ترٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌ -  138

 شارع  الشٌخ طه الدٌنارى 97، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191449وفً تارٌخ  396191دمحم عبد الحمٌد وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  139

 شارع ابن الحكم بٌت العز 35/  45، الؽاء الفرع الكائن فى  وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  24191449وفً تارٌخ  396191شركة النور لخدمات النظافة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 شارع ابن الحكم بٌت العز 35/  45وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى

 24191449وفً تارٌخ  398449عاطؾ عز الدٌن وجوسلٌن رجائى دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     عز الدٌن -  141

بالدور الثانى المركز التجارى سٌلفر ستار  241تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركه بالعنوان محل رلم 

 الفداء التجمع االول الماهره الجدٌده

تم  24191449وفً تارٌخ  276998ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ون ترٌد فالك -  142

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / مشروع وندر الند مساحة بٌن عمودٌن

وفً تارٌخ  276998فالكون ترٌد ) تاى شوب ( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  143

بالدور االول الكائن بالمركز  4225تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم  24191449

 التجارى الترفٌهى ستارز سنتر

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  414974شركه اسالم السراج و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 برج االطباء الدور الثانى -شارع الفٌوم ناصٌة كلٌوباترا  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  358183سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    صابر علم الدٌن وشرٌكه ، توصٌة ب -  145

 ش السلطان الصاحب الحمزاوى الكبٌر4المكتب الكائن بالدور الثانى بعد االرضى  11014وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  358183صابر علم الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

 ش السلطان الصاحب الحمزاوى الكبٌر4المكتب الكائن بالدور الثانى بعد االرضى  11014وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  358183صابر علم الدٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  147

 ش السلطان الصاحب الحمزاةى الكبٌر4بالدور االرضى بداخل العمار  دكانٌٌن 4/3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  358183صابر علم الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  148

 لكبٌرش السلطان الصاحب الحمزاةى ا4دكانٌٌن بالدور االرضى بداخل العمار  4/3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  358183صابر علم الدٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  149

 شمال مدخل العمار 2السلطان الصاحب الحمزاوى الكبٌر  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  358183صابر علم الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 شمال مدخل العمار 2السلطان الصاحب الحمزاوى الكبٌر  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  151

الدور  4158ان الكائن بالعنوان / المركز التجارى الترفٌهى ) سٌتى ستارز ( محل رلم , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنو

 الرابع شارع عمر بن الخطاب

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  152

 المرحلة اولى -عمارات العبور صالح سالم  7لعنوان / , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن با

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  153

 الجدٌدة  مصر -شارع صالح سالم المرحلة  5عمارات العبور محل رلم  14, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / مركز وندر الند بجوار الحدٌمة الدزلٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  355623،  سبك لٌدها برلم     نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن -  155

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / سٌتى ستارز شارع عمر بن الخطاب 

ن تم تعدٌل العنوا 24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  156

 حلمٌة الزٌتون لجعلة مركز رئٌسى للشركة -شارع الندٌم  5, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  157

 حلمٌة الزٌتون لجعلة مركز رئٌسى للشركة -شارع الندٌم  5شركة الكائن بالعنوان / العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع ال

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  158

 والؽائة كفرع للشركة -حلمٌة الزٌتون  -دٌم شارع الن 5العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  159

 لشركةوالؽائة كفرع ل -حلمٌة الزٌتون  -شارع الندٌم  5, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 4158العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان الكائن بالعنوان / المركز التجارى الترفٌهى ) سٌتى ستارز ( محل رلم 

 طابالدور الرابع شارع عمر بن الخ

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 المرحلة اولى -عمارات العبور صالح سالم  7العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623سبك لٌدها برلم      نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ، -  162

 مصر الجدٌدة  -شارع صالح سالم المرحلة  5عمارات العبور محل رلم  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  163

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / مركز وندر الند بجوار الحدٌمة الدزلٌة

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  355623نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 الكائن بالعنوان / سٌتى ستارز شارع عمر بن الخطاب العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع 

وفً تارٌخ  276998فالكون ترٌد ) تاى شوب( ٌاسر صمر احمد صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  165

 س العمادش عبا 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل بالعمار رلم  24191414

تم تعدٌل  24191413وفً تارٌخ  287281شركه طٌره للفنادق ونوادي الؽوص ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  166

بنشاط / -بجوار النصب التذكارى هضبه ام السٌد  -شاطئ الفنار  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / لطعه رلم 

وتعٌٌن السٌد سمٌر رضا كمال مسعد رزٌك مدٌر  Marqueeشاطئ سٌاحى وسمته التجارٌه / ماركٌى  اداره واستؽالل واٌجار

 للفرع

تم  24191413وفً تارٌخ  274219عادل هنرى لبٌب وشركاه اس دى ارت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  167

 ٌرش عثمان بن عفان مٌدان سف 71تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 24191413وفً تارٌخ  239617جماعه المهندسٌن االستشارٌن المصرٌن ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  168

 حى السفارات  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

شركة شركه مساهمه مصرٌه ،  ENGINEERING CONSULTANTS GROUP ECG -جماعه المهندسٌن االستشارٌٌن  -  169

 حى السفارات  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  24191413وفً تارٌخ  239617مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

تم تعدٌل العنوان  24191413وفً تارٌخ  239617جماعة المهندسٌن االستشارٌٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  174

 رات حى السفا 14, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  355784مصر للطٌران للسٌاحه ) الكرنن ( واالسواق الحرة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  171

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / لرٌة الهمبرا السٌاحٌة بالممشى السٌاحى بمدٌنة  24191413

 2419/14/14الؽردلة اعتبارا من 

والمرار الوزارى رلم  - 1991لسنه  243شركة مصر للطٌران للسٌاحه شركة مساهمه تابعه مصرٌة ش.م.م طبما للموانٌن  -  172

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191413وفً تارٌخ  355784، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     2442لسنه  686

 2419/14/14الهمبرا السٌاحٌة بالممشى السٌاحى بمدٌنة الؽردلة اعتبارا من  ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / لرٌة

تم تعدٌل  24191413وفً تارٌخ  388847عثمان فهمى السٌد شٌتوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  173

 ون الصناعات الصؽٌره مدٌنه العبور بل 164لطعه رلم  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  24191413وفً تارٌخ  388847ساره عثمان فهمى وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  174

 بلون الصناعات الصؽٌره مدٌنه العبور  164لطعه رلم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  422531 عاطؾ عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم -  175

 عمارات صمر لرٌش الحى العاشر 83بلون  3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  428267سامح السٌد عبد الحمٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  176

 شارع الطاله 6بلون  16, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  442438خالد احمد صالح مصطفى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  177

 نزهه شارع مصطفى رفعت مساكن شٌراتون لسم ال 1بالعمار رلم  243العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  442438محمود دمحم عجمى حسن وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  178

 شارع مصطفى رفعت مساكن شٌراتون لسم النزهه  1بالعمار رلم  243العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  221281همة ،  سبك لٌدها برلم    شركة البنا للمماوالت ) البنا ( ش م م ، شركة مسا -  179

 شارع كامل صدلى الفجالة 14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 24191414وفً تارٌخ  221281شركة البنا للمماوالت ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  184

 شارع كامل صدلى الفجالة 14الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

وفً تارٌخ  221281مكتب البنا للمماوالت والتجاره سماح البنا وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  181

 شارع كامل صدلى الفجالة 14بالعنوان /  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن 24191414

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  221281مكتب البنا للمماوالت والتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  182

 شارع كامل صدلى الفجالة 14, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  221281اوالت ) البنا ( ش م م ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة البنا للمم -  183

 شارع كامل صدلى الفجالة 14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414ارٌخ وفً ت 221281شركة البنا للمماوالت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  184

 شارع كامل صدلى الفجالة 14الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

وفً تارٌخ  221281مكتب البنا للمماوالت والتجاره سماح البنا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  185

 شارع كامل صدلى الفجالة 14شٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤ 24191414

تم تعدٌل العنوان  24191414وفً تارٌخ  221281مكتب البنا للمماوالت والتجاره ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  186

 ى الفجالةشارع كامل صدل 14, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  347275سالم احمد احمد عبدالرسول وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  187

 شارع لطفى ابراهٌم تمسٌم ارض الجمعٌه 198العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  24191414وفً تارٌخ  347275بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     سالم احمد احمد عبد الرسول وشرٌكه ، توصٌة -  188

 شارع لطفى ابراهٌم تمسٌم ارض الجمعٌه 198العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

فً تارٌخ و 347275سالم احمد احمد عبد الرسول و شركاه للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  189

 شارع لطفى ابراهٌم تمسٌم ارض الجمعٌه 198تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  24191414

تم تعدٌل العنوان ,  24191414وفً تارٌخ  418886زكرٌا نادر عبٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  194

 النزهه الجدٌدة -ش طه حسٌن  63الفرع لٌصبح / وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191414وفً تارٌخ  418886جرٌن هاوس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  191

 النزهه الجدٌدة -ش طه حسٌن  63الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

تم تعدٌل  24191415وفً تارٌخ  1صرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن المهندس فى البنن االهلى الم -  192

 -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع مول مدٌنتى بالعنوان / منطمة المراكز التجارٌة المرحلة االولى 

 مشروع مدٌنتى

وفً تارٌخ  1مصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى ال -  193

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع مول مدٌنتى بالعنوان / منطمة المراكز التجارٌة  24191415

 مشروع مدٌنتى -المرحلة االولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  1   البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم  -  194

 مشروع مدٌنتى -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع مول مدٌنتى بالعنوان / منطمة المراكز التجارٌة المرحلة االولى 

تم تعدٌل  24191415وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  195

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع / ذاكر حسٌن بالعنوان / شارع ذاكر حسٌن 

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  196

 ٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع / ذاكر حسٌن بالعنوان / شارع ذاكر حسٌن تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 24191415

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  197

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع / ذاكر حسٌن بالعنوان / شارع ذاكر حسٌن 

تم تعدٌل  24191415وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  198

 شارع البطراوى متفرع من شارع عباس العماد  12العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى البطراوى بالعنوان / 

وفً تارٌخ  1جارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن التجاره والتنمٌه الت -  199

شارع البطراوى متفرع من  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى البطراوى بالعنوان /  24191415

 شارع عباس العماد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  1ٌدها برلم    البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك ل -  244

 شارع البطراوى متفرع من شارع عباس العماد  12الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى البطراوى بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191415وفً تارٌخ  2بنن مصر ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  241

 ٌولٌو 23فرع المٌدنة بالعنوان / شارع دمحم حمٌدة من شارع  -، اضافة فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191415وفً تارٌخ  2بنن مصر ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  242

 ، اضافة فرع السوق المدٌم بالعنوان / المول التجارى تٌران سنتر بارض المثلث بمنطمة السوق المدٌم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191415وفً تارٌخ  397346عبد الرحمن مجدى وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  243

 شٌراتون 1142ش فاروق عامر مربع 22،  وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  24191415وفً تارٌخ  397346عبد الرحمن مجدى وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  244

 شٌراتون 1142ش فاروق عامر مربع 22وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191415وفً تارٌخ  423477وسام سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  245

 شارع على خلٌفه ) برج فرح ( تورٌل مدٌنة المنصورة 16الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل بالعمار رلم 

ان , تم تعدٌل العنو 24191415وفً تارٌخ  324891شركه محمود النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  246

 الحى الثامن - 3شارع احمد الزمر مدخل ب شمة رلم  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24191415وفً تارٌخ  324891شركه النمر الدولٌه للمماوالت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  247

 الحى الثامن - 3احمد الزمر مدخل ب شمة رلم  شارع 5وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  24191416وفً تارٌخ  393354احمد سامى على طلعت حرب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  248

 أ ش احمد الزمر3 -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

 24191416وفً تارٌخ  367677وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المجموعه الهندسٌه مصطفً محً الدٌن  -  249

طرٌك مصر االسماعٌلٌه الصحراوى المنطمه الصناعٌه لسم  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى 

 السالم

 24191416وفً تارٌخ  367677لٌدها برلم     المجموعه الهندسٌه مصطفً محً الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  214

 المنطمه التاسعه 44بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى لطعه 

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ  443443مصطفى على الدمرداش وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 فدان المنطمه الصناعٌه  844ش  3/584، اضافه فرع بالعنوان العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ  427742محمود مصطفى لرشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  212

ٌه بابى رواش/ العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الخطؤ المادى للفرع بالعنوان/المصنع بشارع عادل والى بالمنطمه الصناع

 26بشارع عادل والى بالمنطمة الصناعٌة بؤبى رواش حوض ؼرب بالكٌلو  1697، 1615لٌصبح المصنع الكائن فى المطعتٌن 

 طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى

وفً  398464اٌه اند ام لصناعه وتجارة المالبس الجاهزه اٌهاب دمحم صالح الدٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  213

( الكائن فى المركز التجارى مول G 066Aتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /رلم ) 24191417تارٌخ 

 العرب و ذلن كفرع بٌع للمالبس الجاهزة

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ  398464اٌهاب دمحم صالح الدٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  214

( الكائن فى المركز التجارى مول العرب و ذلن كفرع بٌع G 066Aالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /رلم )

 للمالبس الجاهزة

وفً  398464اٌه اند ام لصناعه وتجارة المالبس الجاهزه اٌهاب دمحم صالح الدٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  215

شارع شهاب المهندسٌن و ذلن  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /المحل رلم  24191417خ تارٌ

 كفرع بٌع للمالبس الجاهزة

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ  398464اٌهاب دمحم صالح الدٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  216

 شارع شهاب المهندسٌن و ذلن كفرع بٌع للمالبس الجاهزة 24تؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /المحل رلم العنوان , وصؾ الـ
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وفً  398464اٌه اند ام لصناعه وتجارة المالبس الجاهزه اٌهاب دمحم صالح الدٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  217

( الكائنه فى الطابك االرضى A1-27ر:   ، اضافه فرع بالعنوان /الوحدة رلم )تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ 24191417تارٌخ 

 بالمركز التجارى سٌتى سنتر الماظه حى الملتمى العربى بالماظه  و ذلن كفرع بٌع للمالبس الجاهزة

تم تعدٌل  24191417وفً تارٌخ  398464اٌهاب دمحم صالح الدٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  218

( الكائنه فى الطابك االرضى بالمركز التجارى سٌتى سنتر A1-27العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /الوحدة رلم )

 الماظه حى الملتمى العربى بالماظه  و ذلن كفرع بٌع للمالبس الجاهزة

وفً  398464الح الدٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اٌه اند ام لصناعه وتجارة المالبس الجاهزه اٌهاب دمحم ص -  219

الدور االرضى  Eالمبنى  E A03تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /الوحدة رلم  24191424تارٌخ 

 بالمركز التجارى مدٌنتى مول طرٌك السوٌس و ذلن كفرع بٌع للمالبس الجاهزة

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  398464الح الدٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اٌهاب دمحم ص -  224

الدور االرضى بالمركز التجارى مدٌنتى مول  Eالمبنى  E A03العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /الوحدة رلم 

 طرٌك السوٌس و ذلن كفرع بٌع للمالبس الجاهزة

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  369456ه محمود السٌد المرابع و شركاها ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    عزٌز -  221

بالدور االرضى المبنى الممام على  125العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان  ) كمنفذ بٌع (  / الوحدة رلم 

 التجمع الخامس -نة  المطاع االول مركز المدٌ 1/167المطعة 

وفً تارٌخ  369456امتنان هٌلث شوب لالؼذٌة الصحٌة والوظٌفٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  222

بالدور  125تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان  ) كمنفذ بٌع (  / الوحدة رلم  24191424

 التجمع الخامس -المطاع االول مركز المدٌنة   1/167ام على المطعة االرضى المبنى المم

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  369456عزٌزه محمود السٌد المرابع و شركاها ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  223

 دى ) كمنفذ بٌع (فى سٌتى سنتر المعا 35العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم 

وفً تارٌخ  369456امتنان هٌلث شوب لالؼذٌة الصحٌة والوظٌفٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  224

 فى سٌتى سنتر المعادى ) كمنفذ بٌع ( 35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم  24191424

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  369456د السٌد المرابع و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عزٌزه محمو -  225

بالدور االرضى المبنى الممام على  125العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان  ) كمنفذ بٌع (  / الوحدة رلم 

 التجمع الخامس -المطاع االول مركز المدٌنة   1/167المطعة 

وفً تارٌخ  369456امتنان هٌلث شوب لالؼذٌة الصحٌة والوظٌفٌه ش.م.م ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  226

بالدور  125تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان  ) كمنفذ بٌع (  / الوحدة رلم  24191424

 التجمع الخامس -المطاع االول مركز المدٌنة   1/167المطعة  االرضى المبنى الممام على

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  369456عزٌزه محمود السٌد المرابع و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  227

 منفذ بٌع (فى سٌتى سنتر المعادى ) ك 35العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم 

وفً تارٌخ  369456امتنان هٌلث شوب لالؼذٌة الصحٌة والوظٌفٌه ش.م.م ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  228

 فى سٌتى سنتر المعادى ) كمنفذ بٌع ( 35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم  24191424

تم تعدٌل العنوان ,  24191424وفً تارٌخ  399915وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    نرمٌن احمد صالح  -  229

 شٌراتون  4عمارات مصر للتعمٌر المنطمه التاسعه شمه  15 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  24191424وفً تارٌخ  441492امل فوزى سلٌمان وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  234

ش دمحم فهمى المحضر محطه الدكتور جمال ابوالعزاٌم ش الطٌران بالدور االول شمة  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

 4رلم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191424وفً تارٌخ  441492كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم حسن دمحم وشر -  231

 4ش دمحم فهمى المحضر محطه الدكتور جمال ابوالعزاٌم ش الطٌران بالدور االول شمة رلم  9الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان  24191424وفً تارٌخ  441492سبك لٌدها برلم     شركه امل فوزى دمحم وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  -  232

ش دمحم فهمى المحضر محطه الدكتور جمال ابوالعزاٌم ش الطٌران بالدور االول شمة  9, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

 4رلم 

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  441492 امل فوزى دمحم سلٌمان و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  233

ش دمحم فهمى المحضر محطه الدكتور جمال ابوالعزاٌم ش الطٌران بالدور  9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

 4االول شمة رلم 

تم تعدٌل  24191421رٌخ وفً تا 1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  234

 كامب شٌزار -شارع بور سعٌد  37العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى كامب شٌزار بالعنوان / شرلى 

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  235

 -شارع بور سعٌد  37العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى كامب شٌزار بالعنوان / شرلى  تم تعدٌل 24191421

 كامب شٌزار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  236

 كامب شٌزار -شارع بور سعٌد  37بالعنوان / شرلى  الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى كامب شٌزار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  84458بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  237

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع الحامول بالعنوان / شارع المركز الجدٌد امام مركز شرطة الحامول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  84458هره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    بنن الما -  238

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع الحامول بالعنوان / شارع المركز الجدٌد امام مركز شرطة الحامول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  84458بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  239

 شارع عبدالرازق السنهورى 44الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع السنهورى بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  84458بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  244

 شارع عبدالرازق السنهورى 44الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع السنهورى بالعنوان / 

تم تعدٌل  24191421وفً تارٌخ  447435طارق محمود دمحم حسن و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  241

 لطاع سى السوق الشرلى امتداد الرحاب المنطمه التجارٌه  79محل رلم -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه لٌصبح 

تم تعدٌل  24191421وفً تارٌخ  447435رق محمود دمحم حسن و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    طا -  242

 لطاع سى السوق الشرلى امتداد الرحاب المنطمه التجارٌه  79محل رلم -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  428374ا برلم    بدٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  243

 عزبة النخل بسمة تجارٌة ) صٌدلٌة طٌبة ( -ش رباح ناصٌة عرب الطوٌلة  9الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

دٌل العنوان , تم تع 24191421وفً تارٌخ  393434وائل سلٌمان و شرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  244

 ش الشٌخ على محمود 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191421وفً تارٌخ  393434وائل سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  245

 ش الشٌخ على محمود 11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  355573وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مجدى مسعد فاٌد  -  246

 الشٌراتون 1142شارع فاروق عامر مربع الوزراء لطعه رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  355573  سها محفوظ حمدي وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  247

 الشٌراتون 1142شارع فاروق عامر مربع الوزراء لطعه رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح 

عدٌل تم ت 24191422وفً تارٌخ  133494شركه مطاحن ومخابز شمال الماهره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  248

 مدٌنة السالم -شارع المطاحن  4بالعنوان /  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بنشاط / مركز تدرٌب 

وفً تارٌخ  133494شركة مطاحن ومخابز شمال الماهرة   ش ت م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  249

 -شارع المطاحن  4بالعنوان /  -، اضافة فرع للشركة بنشاط / مركز تدرٌب تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191422

 مدٌنة السالم

تم تعدٌل  24191422وفً تارٌخ  133494شركه مطاحن ومخابز شمال الماهره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  254

 مدٌنة السالم -شارع المطاحن  4العنوان / ب -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بنشاط / مركز تدرٌب 

وفً تارٌخ  133494شركة مطاحن ومخابز شمال الماهرة   ش ت م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  251

 -شارع المطاحن  4بالعنوان /  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بنشاط / مركز تدرٌب  24191422

 ة السالممدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  374698دمحم سامى منظور وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  252

 عباس العماد -الدور الثالث  -شارع البطراوى برج ساره  2241V B  - 23 421وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / وحده 

وفً  374698ه للشرق االوسط ) دمحم عبد النبً ناجً وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المجموعه الدولٌ -  253

شارع البطراوى  2241V B  - 23 421تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / وحده  24191422تارٌخ 

 عباس العماد -الدور الثالث  -برج ساره 

تم تعدٌل  24191422وفً تارٌخ  1المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن  -  254

 ابراج البنٌان -شارع جسر السوٌس  134,128العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع البنٌان بالعنوان 

وفً تارٌخ  1االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن  -  255

شارع جسر السوٌس  134,128تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع البنٌان بالعنوان  24191422

 ابراج البنٌان -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422تارٌخ وفً  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  256

 ابراج البنٌان -شارع جسر السوٌس  134,128الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع البنٌان بالعنوان 

تم تعدٌل  24191422وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  257

 ؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى خلٌج نبك بالعنوان / خلٌج نبك  العنوان , وص

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  258

 لعنوان / خلٌج نبك  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى خلٌج نبك با 24191422

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  259

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى خلٌج نبك بالعنوان / خلٌج نبك  

تم تعدٌل  24191422وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  264

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى / جامعة الفٌوم بالعنوان / جامعة الفٌوم

وفً تارٌخ  1المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى  -  261

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى / جامعة الفٌوم بالعنوان / جامعة الفٌوم 24191422

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 24191422وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  262

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى / جامعة الفٌوم بالعنوان / جامعة الفٌوم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  24191422وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  263

 تماطع شارع الدبٌس  -شارع بورسعٌد  9لعنوان /  عمار رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى شبٌن المناطر با

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  264

شارع بورسعٌد  9عمار رلم   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى شبٌن المناطر بالعنوان / 24191422

 تماطع شارع الدبٌس  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  265

 تماطع شارع الدبٌس  -شارع بورسعٌد  9الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى شبٌن المناطر بالعنوان /  عمار رلم 

تم تعدٌل  24191422وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  266

 -شارع عبدالعزٌز ال سعود  67والكائن بالعنوان /  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى / عبدالعزٌز ال سعود 

 منٌل الروضة

وفً تارٌخ  1التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن  -  267

شارع  67والكائن بالعنوان /  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى / عبدالعزٌز ال سعود  24191422

 منٌل الروضة -عبدالعزٌز ال سعود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  1االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     البنن -  268

 منٌل الروضة -شارع عبدالعزٌز ال سعود  67والكائن بالعنوان /  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى / عبدالعزٌز ال سعود 

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  326943سبك لٌدها برلم    هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة ،   -  269

 مشروع عمارات العبور ش صالح سالم  14الدور المٌزانٌن بالعماره رلم  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 24191422وفً تارٌخ  326943شامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  274

 مشروع عمارات العبور ش صالح سالم  14الدور المٌزانٌن بالعماره رلم  3الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  326943هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  271

 مشروع عمارات العبور ش صالح سالم  14م الدور المٌزانٌن بالعماره رل 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  326943شامل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  272

 مشروع عمارات العبور ش صالح سالم  14الدور المٌزانٌن بالعماره رلم  3الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  326943ها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هبه دمحم منٌر وشرٌكٌ -  273

 مشروع عمارات العبور ش صالح سالم  14الدور المٌزانٌن بالعماره رلم  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191422وفً تارٌخ  326943شامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  274

 مشروع عمارات العبور ش صالح سالم  14الدور المٌزانٌن بالعماره رلم  3الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191422وفً تارٌخ  386649ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  275

 ش صالح صبحى 47ش صبحى صالح الى 47ن الفرع من وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوا

وفً تارٌخ  386649شركه فرست ترٌد ) ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  276

 ش صالح صبحى 47ش صبحى صالح الى 47تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع من  24191422

تم  24191422وفً تارٌخ  386649ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشركاه ) فرست ترٌد ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  277

 ش صالح صبحى 47ش صبحى صالح الى 47تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    24191422تارٌخ وفً  2بنن مصر ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  278

امام دٌوان عام  -مدٌنة بنى سوٌؾ الجدٌدة  -، اضافة فرع مدٌنة بنى سوٌؾ الجدٌدة بالعنوان / بنى سوٌؾ بمركز بنى سوٌؾ 

 محافظة بنى سوٌؾ

وفً تارٌخ  379235ها برلم    شركه عربٌه اون الٌن للوساطه فً االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌد -  279

( الدور االول 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ) فرع تسوٌك ( بالعنوان / الوحدة رلم ) 24191424

 مدٌنة اسٌوط -( شارع الجمهورٌة اعلى البنن التجارى الدولى 147عمار رلم ) -علوى 

تم تعدٌل  24191424وفً تارٌخ  428288ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    محمود مدحت عبد الوهاب وشركائ -  284

 سور نادى الترسانه ش صالح جاهٌن مٌت عمبه 67العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  24191424وفً تارٌخ  443546هانى عماد الدٌن دمحم و شرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  281

 شارع معز الدولة مكرم عبٌد 55, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  24191424وفً تارٌخ  193942مصر حلوان لالستٌراد والتصدٌر ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  282

( الكائن بمركز المستلزمات المنزلٌة والملحك  F5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / الوحدة رلم ) 

 2419/9/15بالمركز التجارى الترفٌهى بمجمع العرب مٌدان جهٌنة اعتبارا من 

مكتب مصر / حلوان لالستٌراد والتصدٌر شركه ذات مسئولٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  283

( الكائن  F5العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / الوحدة رلم )  تم تعدٌل 24191424وفً تارٌخ  193942

 2419/9/15بمركز المستلزمات المنزلٌة والملحك بالمركز التجارى الترفٌهى بمجمع العرب مٌدان جهٌنة اعتبارا من 

تم  24191424وفً تارٌخ  193942برلم     مصر حلوان لالستٌراد والتصدٌر ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها -  284

( الكائن فى مركز المستلزمات المنزلٌة  F12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء وؼلك فرع الشركة الكائن بالوحدة رلم ) 

 2419/9/9والملحك بالمركز التجارى الترفٌهى بمجمع العرب ) معرض فاجور (اعتبارا من 

ان لالستٌراد والتصدٌر شركه ذات مسئولٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    مكتب مصر / حلو -  285

(  F12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء وؼلك فرع الشركة الكائن بالوحدة رلم )  24191424وفً تارٌخ  193942

 2419/9/9رى الترفٌهى بمجمع العرب ) معرض فاجور (اعتبارا من الكائن فى مركز المستلزمات المنزلٌة والملحك بالمركز التجا

تم تعدٌل  24191427وفً تارٌخ  423346جمال لوٌس عبد المالن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  286

 ش اسماعٌل رمزى 14بالعمار  6،  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحلٌن رلمى 

تم تعدٌل  24191427وفً تارٌخ  423346جمال لوٌس عبد المالن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  287

 أ شارع الرملة 5،  5العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحالت بالعمارٌن 

تم تعدٌل  24191427وفً تارٌخ  423346جمال لوٌس عبد المالن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  288

 شارع الرملة 12بالعمار  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان  24191428وفً تارٌخ  419191   هٌثم عبد المجٌد على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  289

 ش دمحم فوزى تمسٌم جمعٌات كوبرى المبه 69-, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل  24191428وفً تارٌخ  427426شركه نمر فارما لتوزٌع االدوٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  294

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بمدٌنة السادات 169، افتتاح فرع بالعنوان الوحده رلم    العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:

تم  24191428وفً تارٌخ  263585مصر اسبورتس عبدالعزٌز عمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  291

 الدٌنشارع عماد  24 -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  263585شركة عماد وعمرو عبد العزٌز حسٌن عمر وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  292

 شارع عماد الدٌن 24 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان  24191428
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  24191428وفً تارٌخ  233474سبك لٌدها برلم    محمود عمر محمود محمود الشال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،   -  293

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تعدٌل تم  24191428وفً تارٌخ  233474عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  294

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  233474رافت نصٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  295

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6دور االرضى عمار بال 2الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  233474ملكه عبدالعظٌم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  296

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم تعدٌل  24191428وفً تارٌخ  233474تر ابراهٌم سلطان احمد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عن -  297

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم  24191428وفً تارٌخ  233474،  سبك لٌدها برلم    محمود عمر محمود محمود الشال وشرٌكه ، شركة تضامن  -  298

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

م تعدٌل ت 24191428وفً تارٌخ  233474عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  299

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191428وفً تارٌخ  233474رافت نصٌر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  344

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6لدور االرضى عمار با 2الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  233474ملكه عبدالعظٌم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  341

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

تم تعدٌل  24191428وفً تارٌخ  233474تر ابراهٌم سلطان احمد وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عن -  342

 ش محو االمٌه الفٌروز االلصر 6بالدور االرضى عمار  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شمه 

وفً تارٌخ  379235شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركه عربٌه اون الٌن للوساطه فً االوراق المالٌه ،  -  343

 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تسوٌك للشركة بالعنوان / مدٌنة دمٌاط الجدٌدة فى العمار رلم  24191428

 دمٌاط الجدٌدة   -شارع المحجوب  17/114لطعة رلم  -الحى االول  - 4منطمة  44شارع رلم 

وفً تارٌخ  379235شركه عربٌه اون الٌن للوساطه فً االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  344

 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تسوٌك للشركة بالعنوان / مدٌنة دمٌاط الجدٌدة فى العمار رلم  24191428

 دمٌاط الجدٌدة -شارع المحجوب  17/114م الحى االول لطعة رل 4منطمة  44شارع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  345

 فتح بالعمارة رلم أ بمشروع اسكان ضباط الشرطة بمدٌنة ال 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  346

بالعمارة رلم أ بمشروع اسكان  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم  24191428

 ضباط الشرطة بمدٌنة الفتح 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  347

شارع الطالة خلؾ النادى  16وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض النمصرٌة السواق شارع عبدالعزٌز الكائن 

 االهلى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  366414جارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت الت -  348

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض النمصرٌة السواق شارع عبدالعزٌز  24191428

 شارع الطالة خلؾ النادى االهلى 16الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد عبد الحلٌم وشركاه  -  349

المول  -التجمع الخامس  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض فى مول المصرٌة السواق شارع عبدالعزٌز 

 شارع الخدمات وشارع مركز المدٌنة  11&14كائن على لطعتٌن 

وفً تارٌخ  366414كة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شر -  314

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض فى مول المصرٌة السواق شارع  24191428

 شارع الخدمات وشارع مركز المدٌنة  11&14المول كائن على لطعتٌن  -التجمع الخامس  -عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  311

ارع التجمع الخامس ش -فستٌفال سنتر كاٌروفستٌفال سٌتى  487/2وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / الوحدة رلم 

 الماهرة الجدٌدة 94رلم 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  312

فستٌفال سنتر كاٌروفستٌفال  487/2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / الوحدة رلم  24191428

 الماهرة الجدٌدة 94التجمع الخامس شارع رلم  -سٌتى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  313

سٌتى  -بالدور االرضى شارع عمر بن الخطاب من مكرم عبٌد  122وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محل رلم 

 ستارز

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  314

بالدور االرضى شارع عمر بن  122تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محل رلم  24191428

 ستارز سٌتى -الخطاب من مكرم عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  315

 زهراء عٌن شمس -شارع العشرٌن  81وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / على ٌسار العمار 

وفً تارٌخ  366414ة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهم -  316

زهراء  -شارع العشرٌن  81تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / على ٌسار العمار  24191428

 عٌن شمس

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  317

 -شارع على بن طالب  86وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم ) اول محل بناصٌة الشارع ( عمار رلم 

 مدٌنة النور 

وفً تارٌخ  366414وكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للت -  318

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم ) اول محل بناصٌة الشارع ( عمار  24191428

 مدٌنة النور  -شارع على بن طالب  86رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد عبد -  319

 لبلى المرلول  1 -شارع شبرا  163وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل بالعمار 

وفً تارٌخ  366414سبك لٌدها برلم      شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ، -  324

لبلى 1 -شارع شبرا  163تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل بالعمار  24191428

 المرلول  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل العنوان , تم تعدٌ 24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  321

بالعمار الكائن كفر طهرمس طرٌك كفر طهرمس العمومى ناصٌة  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم 

 زمام كفر طهرمس 6شارع دمحم الزٌدى بحوض رلم 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  322

بالعمار الكائن كفر طهرمس  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم  24191428

 زمام كفر طهرمس 6طرٌك كفر طهرمس العمومى ناصٌة شارع دمحم الزٌدى بحوض رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ا برلم    ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  323

 عٌن شمس -شارع االربعٌن  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل ٌسار مدخل العمار رلم 

ارٌخ وفً ت 366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  324

شارع  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل ٌسار مدخل العمار رلم  24191428

 عٌن شمس -االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  325

  6:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالخلفاوى المطعة رلم وصؾ الـتؤشٌر

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  326

  6حطة مترو االنفاق بالخلفاوى المطعة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / م 24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  327

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بمسرة رلم )

وفً تارٌخ  366414التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت  -  328

 ( 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بمسرة رلم ) 24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  329

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالمظالت

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  334

 ٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالمظالتتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  331

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق دمحم نجٌب

وفً تارٌخ  366414كة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شر -  332

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق دمحم نجٌب 24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414رلم    ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  333

المول  -التجمع الخامس  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض فى مول المصرٌة السواق شارع عبدالعزٌز 

 شارع الخدمات وشارع مركز المدٌنة  11&14كائن على لطعتٌن 

وفً تارٌخ  366414كة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شر -  334

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض فى مول المصرٌة السواق شارع  24191428

 مدٌنة شارع الخدمات وشارع مركز ال 11&14المول كائن على لطعتٌن  -التجمع الخامس  -عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  335

التجمع الخامس شارع  -فستٌفال سنتر كاٌروفستٌفال سٌتى  487/2وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / الوحدة رلم 

 الماهرة الجدٌدة 94رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  336

فستٌفال سنتر كاٌروفستٌفال  487/2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / الوحدة رلم  24191428

 ماهرة الجدٌدةال 94التجمع الخامس شارع رلم  -سٌتى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  337

سٌتى  -بالدور االرضى شارع عمر بن الخطاب من مكرم عبٌد  122وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محل رلم 

 ستارز

وفً تارٌخ  366414للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة بنس -  338

بالدور االرضى شارع عمر بن  122تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محل رلم  24191428

 سٌتى ستارز -الخطاب من مكرم عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414م وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد عبد الحلٌ -  339

 زهراء عٌن شمس -شارع العشرٌن  81وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / على ٌسار العمار 

وفً تارٌخ  366414لٌدها برلم     شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  344

زهراء  -شارع العشرٌن  81تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / على ٌسار العمار  24191428

 عٌن شمس

عنوان , تم تعدٌل ال 24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  341

( شارع العشرٌن ناصٌة شارع 54( ٌمٌن بوابة العمار رلم )12وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم )

 الزهراء 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  342

( 54( ٌمٌن بوابة العمار رلم )12نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم )تم تعدٌل الع 24191428

 شارع العشرٌن ناصٌة شارع الزهراء 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  343

 مطار امبابة المنٌرة الؽربٌة 29بلون  3افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم  وصؾ الـتؤشٌر:   ،

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  344

مطار امبابة المنٌرة  29بلون  3/ المحل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان  24191428

 الؽربٌة

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  345

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالمظالت

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  346

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالمظالت 24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414لٌدها برلم     ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك -  347

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق دمحم نجٌب

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  348

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق دمحم نجٌب تم تعدٌل 24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  349

 -شارع على بن طالب  86ل محل بناصٌة الشارع ( عمار رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم ) او

 مدٌنة النور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  354

) اول محل بناصٌة الشارع ( عمار تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم  24191428

 مدٌنة النور  -شارع على بن طالب  86رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  351

 لبلى المرلول  1 -شارع شبرا  163وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل بالعمار 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  352

لبلى 1 -شارع شبرا  163تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل بالعمار  24191428

 المرلول  

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414بد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد ع -  353

 بالعمارة رلم أ بمشروع اسكان ضباط الشرطة بمدٌنة الفتح  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366414مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة -  354

بالعمارة رلم أ بمشروع اسكان  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم  24191428

 ضباط الشرطة بمدٌنة الفتح 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414برلم     ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  355

شارع الطالة خلؾ النادى  16وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض النمصرٌة السواق شارع عبدالعزٌز الكائن 

 االهلى

وفً تارٌخ  366414برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  356

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / معرض النمصرٌة السواق شارع عبدالعزٌز  24191428

 شارع الطالة خلؾ النادى االهلى 16الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428 وفً تارٌخ 366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  357

( شارع العشرٌن ناصٌة شارع 54( ٌمٌن بوابة العمار رلم )12وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم )

 الزهراء 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  358

( 54( ٌمٌن بوابة العمار رلم )12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم ) 24191428

 شارع العشرٌن ناصٌة شارع الزهراء 

ن , تم تعدٌل العنوا 24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  359

 مطار امبابة المنٌرة الؽربٌة 29بلون  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  364

مطار امبابة المنٌرة  29بلون  3فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح 24191428

 الؽربٌة

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  361

فر طهرمس طرٌك كفر طهرمس العمومى ناصٌة بالعمار الكائن ك 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم 

 زمام كفر طهرمس 6شارع دمحم الزٌدى بحوض رلم 

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  362

بالعمار الكائن كفر طهرمس  2ان / المحل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنو 24191428

 زمام كفر طهرمس 6طرٌك كفر طهرمس العمومى ناصٌة شارع دمحم الزٌدى بحوض رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  363

 عٌن شمس -شارع االربعٌن  11ركة بالعنوان / المحل ٌسار مدخل العمار رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للش

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  364

شارع  11سار مدخل العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / المحل ٌ 24191428

 عٌن شمس -االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  365

  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالخلفاوى المطعة رلم 

وفً تارٌخ  366414بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     شركة -  366

  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بالخلفاوى المطعة رلم  24191428

تم تعدٌل العنوان ,  24191428وفً تارٌخ  366414سبك لٌدها برلم     ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  -  367

 ( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بمسرة رلم )

وفً تارٌخ  366414شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  368

 ( 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بالعنوان / محطة مترو االنفاق بمسرة رلم ) 24191428

تم تعدٌل  24191429وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  369

 شارع ابوداود الظاهرى 81/  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  374

 شارع ابوداود الظاهرى 81تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  24191429

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  1، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     البنن االهلً المصري -  371

 شارع ابوداود الظاهرى 81الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  414847مروه جالل وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  372

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9،    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  414847مروة جالل وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  373

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  414847دها برلم    مروة جالل و احمد دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  374

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  414847خالد عطٌه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  375

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24191429وفً تارٌخ  414847مروه جالل وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  376

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  414847مروة جالل وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  377

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  414847 ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مروة جالل و احمد دمحم -  378

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191429وفً تارٌخ  414847خالد عطٌه و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  379

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌٌن لسم السالم 9:   ، الـتؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 24191429وفً تارٌخ  239617جماعه المهندسٌن االستشارٌن المصرٌن ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  384

ٌمٌن طرٌك  29و بالمرٌة ةالذكٌة الكٌل  F16/B22  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن فى مبنى 

 الماهرة االسكندرٌة الصحراوى

شركه مساهمه مصرٌه ، شركة  ENGINEERING CONSULTANTS GROUP ECG -جماعه المهندسٌن االستشارٌٌن  -  381

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن  24191429وفً تارٌخ  239617مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 ٌمٌن طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 29بالمرٌة ةالذكٌة الكٌلو   F16/B22  5مبنى  فى

تم تعدٌل العنوان  24191429وفً تارٌخ  239617جماعة المهندسٌن االستشارٌٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  382

ٌمٌن طرٌك الماهرة االسكندرٌة  29بالمرٌة ةالذكٌة الكٌلو   F16/B22  5, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن فى مبنى 

 الصحراوى

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  344477دمحم حمدي جاد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  383

 بوالق ابو العال -ج الشبراوٌشى شارع السبتٌة بر 58/56( 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / المحل رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  396679دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  384

مة بس - 1تمسٌم  65شارع الخلٌفة المؤمون و الممام على المطعة رلم  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / العمر رلم 

 بنشاط / منفذ بٌع - R V 9تجارٌة رٌفر ناٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  441363ابوزٌد عبدالحفٌظ و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  385

 ش احمد اسماعٌل على المساكن التعاونٌة 41وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  24191429وفً تارٌخ  441363ٌظ و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ابوزٌد عبدالحف -  386

مكون من اسفل الدور االرضى + الدور  -مٌدان الزلازٌك  -شارع المومٌة  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شارع 

 االرضى + الدور االول

 414318مفروشات / دمحم سالم عبد العظٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه هوم مٌكس للمراتب وال -  387

 ش مصطفى حافظ73تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى محل بالعمار  24191434وفً تارٌخ 

 414318تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركه هوم مٌكس للمراتب والمفروشات / دمحم سالم عبد العظٌم وشرٌكه ، شركة -  388

 ش مصطفى حافظ73تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان محل العمار  24191434وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  243424فرٌد بورى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  389

 شارع سان مارن المنشٌه 7، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  243424فاروق وفرٌد بورى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  394

 شارع سان مارن المنشٌه 7الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  243424كة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    فاروق بورى وشركاه ، شر -  391

 شارع سان مارن المنشٌه 7الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24191434وفً تارٌخ  243424كرٌم فاروق بورى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  392

 شارع سان مارن المنشٌه 7ؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان وص

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  243424فرٌد بورى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  393

 شارع سان مارن المنشٌه 7الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191434وفً تارٌخ  243424وفرٌد بورى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فاروق  -  394

 شارع سان مارن المنشٌه 7الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24191434وفً تارٌخ  243424فاروق بورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  395

 شارع سان مارن المنشٌه 7الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24191434وفً تارٌخ  243424كرٌم فاروق بورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  396

 شٌهشارع سان مارن المن 7وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  234279شركه دمحم وسمٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  397

 رمسٌس  2امتداد  292الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  234279دمحم سعٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  398

 رمسٌس  2امتداد  292ؤشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  234279شركه دمحم عادل وسمٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  399

 رمسٌس  2امتداد  292وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  234279شركه دمحم وسمٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  444

 ش الحلمٌه المدٌمه 14-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  234279دمحم سعٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  441

 ش الحلمٌه المدٌمه 14-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  234279 عادل وسمٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم -  442

 ش الحلمٌه المدٌمه 14-وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح 

ن , تم تعدٌل العنوا 24191431وفً تارٌخ  393171حسٌن سالمه نظٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  443

 مٌدان الفلكى باب اللوق 11عمار رلم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان  24191431وفً تارٌخ  393171خالد عبد النعٌم موسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  444

 مٌدان الفلكى باب اللوق 11عمار رلم  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  393171دمحم رمضان دسولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  445

 مٌدان الفلكى باب اللوق 11عمار رلم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح

، شركة مساهمة  1984لسنة  1شركه االتحاد العربً للنمل البري )سوبر جٌت ( ش م م طبما لمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  -  446

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان /  24191431فً تارٌخ و 262588،  سبك لٌدها برلم    

 منطمة مرؼم      -طرٌك االسكندرٌة الصحراوى  24,54الكٌلو 

وفً  262588شركة االتحاد العربى للنمل البرى والسٌاحه سوبر جٌت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  447

طرٌك االسكندرٌة  24,54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / الكٌلو  24191431تارٌخ 

 منطمة مرؼم      -الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  399185اٌهاب خضر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  448

 اكتوبر 6-امتداد المنطمه الصناعٌه الثالثه  582بالمنطمه -الؽاء الفرع بالعنوان -ه فرع بالعنوان الـتؤشٌر:   ، اضاف

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  399185اٌهاب خضر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  449

 اد المنطمه الصناعٌه ابو رواشأ / امتد3المنطمه رلم -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24191431وفً تارٌخ  428519بسام عبدالفتاح عبدالحمٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  414

 زهراء مدنٌه نصر بالدور االرضى 1161العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24191431وفً تارٌخ  345748ٌدها برلم    دمحم كمال دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك ل -  411

 ش اسماعٌل رمزى27الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  24191431وفً تارٌخ  345748احمد محد كمال وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  412

 ش اسماعٌل رمزى27وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم  24191431وفً تارٌخ  345748نبٌل عبد الؽفار دسولً الملٌجً و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  413

 ش اسماعٌل رمزى27تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم  24191431وفً تارٌخ  364228سبك لٌدها برلم      دمحم ضٌاء محمود فتحً كمال ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ، -  414

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان الخانكه ارض جمعٌة النصر ابو زعبل

تم  24191431وفً تارٌخ  364228دمحم ضٌاء محمود فتحً كمال ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  415

 نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان حوض العمده التمسٌم الرابع بجوار الدائرى للٌوب تعدٌل الع

تم تعدٌل  24191431وفً تارٌخ  391443ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  416

 ابو سلطان االسماعٌلٌه مركز لاٌدفى  1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المحل 

وفً  391443المتحده لمماومه االفات والخدمات ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  417

 لاٌدفى ابو سلطان االسماعٌلٌه مركز  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المحل  24191431تارٌخ 

تم تعدٌل  24191431وفً تارٌخ  391443ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  418

 فى ابو سلطان االسماعٌلٌه مركز لاٌد 1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المحل 

وفً  391443الرحمن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المتحده لمماومه االفات والخدمات ٌوسؾ دمحم عبد  -  419

 فى ابو سلطان االسماعٌلٌه مركز لاٌد 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المحل  24191431تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  24191431ٌخ وفً تار 351971هشام عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  424

 شارع عبده عبود التعاون فٌصل 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركه بالعنوان 

تم تعدٌل  24191431وفً تارٌخ  449714هٌسم رضا عبد الوهاب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  421

 ن الصاحب حمزا سابما ( ش االزهر ) ش سلطا 71العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رضا ومجدي وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / اعمال المماوالت المتكاملة واعمال المبانى بجمٌع انواعها ،   -  1

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد24191441وفً تارٌخ  283833سبك لٌدها برلم   

رضا ابراهٌم صوابى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / اعمال المماوالت المتكاملة واعمال المبانى بجمٌع  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441وفً تارٌخ  283833انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

ؾ عصمت ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / الامه وتشؽٌل مصانع تجمٌع اجهزه التكٌٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   اشر -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441وفً تارٌخ  359365



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌع اجهزه التكٌٌؾ ،  سبك اشرؾ عصمت ٌوسؾ فهمى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / الامه وتشؽٌل مصانع تج -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441وفً تارٌخ  359365لٌدها برلم   

مصطفى عمر وحاتم عمر ، شركة تضامن  تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه  -  5

مطهرات واالؼذٌه الخاصه والمٌام باعتماد اجراءات التسجٌل لكل ماذكر والتصنٌع والمستحضرات البٌطرٌه والمكمالت الؽذائٌه وال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 24191441وفً تارٌخ  426543لدى الؽٌر فٌماعدا االدوٌه البشرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

نشر وتمطٌع وجلى جمٌع انواع الرخام والجرانٌت أحمد صبرى ؼالب مختار و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  6

وفً تارٌخ  397613الؽاء نشاط انشاء وبناء المراكب النٌلٌه والمطاعم والكافٌهات ،  سبك لٌدها برلم   -والبازلت واالحجار 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441

نشاط لٌصبح/ تصنٌع وتجارة االحذٌه الحرٌمى والشنط والمصنوعات الجلدٌه ،  ثروت نجٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ال -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441وفً تارٌخ  268794سبك لٌدها برلم   

ماجد ثروت وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع وتجارة االحذٌه الحرٌمى والشنط والمصنوعات الجلدٌه ،   -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441وفً تارٌخ  268794سبك لٌدها برلم   

/ تصنٌع وتجارة االحذٌه الحرٌمى والشنط والمصنوعات الجلدٌه ،  ثروت نجٌب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191441وفً تارٌخ  268794سبك لٌدها برلم   

ه ماجد ثروت وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع وتجارة االحذٌه الحرٌمى والشنط والمصنوعات الجلدٌ -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191441وفً تارٌخ  268794،  سبك لٌدها برلم   

اوالد ٌوسؾ ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مالبس جاهزة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -عماد ٌوسؾ وشركاه -  11

 شٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤ24191441وفً تارٌخ  298471

اوالد ٌوسؾ ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مالبس جاهزة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -عماد ٌوسؾ وشركاه -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191441وفً تارٌخ  298471

ل على كافة التراخٌص الالزمة للشراكه ،  سبك لٌدها برلم   دمحم عطٌه وشركاه ، شركة تضامن  وعلى الشركة الحصو -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191441وفً تارٌخ  441157

دمحم عطٌه وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العامه ) دون مجاالت الدعاٌة  -  14

( وموزع النظمه تحكم  19و المجموعة  6من المجموعة  36دسٌه واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة واالعالن ( والهن

كهربائى واجهزة توفٌر طاله كامل  ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته  تورٌد وتركٌب وصٌانه وتشؽٌل انظمه الطاله المتجدده  والمٌام  

لصٌانه النشطه الشركه واداره المشروعات العمارٌه وتعمل الشركه فى مجاالت انظمه بكافه االعمال المتكامله للمماوالت واعمال ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191441وفً تارٌخ  441157الطاله الشمسٌه و تسخٌن ،  سبك لٌدها برلم   

لٌام الشركه بتصدٌر جمٌع الحاصالت الزراعٌه دمحم عطٌه وشركاه ، شركة تضامن  المٌاه عن طرٌك الطاله الشمسٌه و  -  15

والتصنٌع لدى الؽٌر وتصمٌم وانشاء وانتاج وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختالؾ مصادرها 

شخصٌة وشبكات توزٌعها وبٌعها وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة وتتعاون بالشراكة بؤى وجه من الوجوه مع الشركات ذات ال

االعتبارٌة وؼٌرها التى تزاول اعماال مشابهه والتى لد تعاونها على تحمٌمً ؼرضها فى مصر او فى الخارج وذلن طبما الحكام 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191441وفً تارٌخ  441157المانون والئحته التنفٌذٌة والمرارات السارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

مماوالت وتشطٌبات دٌكور وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات  -اسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح  -  16

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 24191441وفً تارٌخ  388614عمومٌه وبٌع مستلزمات الدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 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

وفً  324366ة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة االثاث بالجملة ،  سبك لٌدها برلم   صفوت بشاره وشرٌكته ، توصٌة بسٌط -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191442تارٌخ 

عز احمد ابو سرٌع احمد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى /تورٌد جمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  18

 444456،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعه  6من المجموعه  36ت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة والتوكٌال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191442وفً تارٌخ 

الكهربائٌة والمنزلٌة  على احمد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى /تورٌد جمٌع االجهزة -  19

 444456،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعه  6من المجموعه  36والتوكٌالت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191442وفً تارٌخ 

رض الشركه الى /تورٌد جمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة على احمد دمحم احمد و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼ -  24

 444456،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعه  6من المجموعه  36والتوكٌالت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191442وفً تارٌخ 

احمد و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /تورٌد جمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة عز احمد ابو سرٌع  -  21

 444456،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعه  6من المجموعه  36والتوكٌالت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 ركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ش24191442وفً تارٌخ 

على احمد دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /تورٌد جمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  22

 444456،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعه  6من المجموعه  36والتوكٌالت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم ت24191442وفً تارٌخ 

على احمد دمحم احمد و شرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /تورٌد جمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  23

 444456  ،  سبك لٌدها برلم  19و المجموعه  6من المجموعه  36والتوكٌالت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191442وفً تارٌخ 

والفمره  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  -كرٌم دمحم كمال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح  -  24

نترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد ومكتبه ودعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واال 6من المجموعه  36

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191443وفً تارٌخ  414185الحصول على التراخٌص الالزمه( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ئٌة الجافة تعبئة وتؽلٌؾ وتجارة المواد الؽذا -1مإنس مجاهد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة النشاط التالى للشركة /  -  25

االتجار باالعالؾ ومركزاتها  -4-تجارة واستٌراد الحبوب والممح ومنتجات الدلٌك  -3-نجارة زٌون الطعام  -2-والسائلة 

تجارة وتعبئة مواد النظافة وادواتها ،   -6-تعبئة االعالؾ ومكسباتها ومكوناتها والتصنٌع لدى الؽٌر  -5-والمستلزمات البٌطرٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191443وفً تارٌخ  333839  سبك لٌدها برلم 

تعبئة وتؽلٌؾ وتجارة المواد الؽذائٌة الجافة  -1مإنس مجاهد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة النشاط التالى للشركة /  -  26

االتجار باالعالؾ ومركزاتها  -4-الدلٌك تجارة واستٌراد الحبوب والممح ومنتجات  -3-نجارة زٌون الطعام  -2-والسائلة 

تجارة وتعبئة مواد النظافة وادواتها ،   -6-تعبئة االعالؾ ومكسباتها ومكوناتها والتصنٌع لدى الؽٌر  -5-والمستلزمات البٌطرٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443وفً تارٌخ  333839سبك لٌدها برلم   

 -راهٌم نبٌل عبد الفتاح وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /تجارة االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالؾ بسام اب -  27

تم تعدٌل النشاط , 24191443وفً تارٌخ  347149تصنٌع االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالؾ لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

تصنٌع االدوٌه  -الفتاح ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /تجارة االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالؾ  عالء وعبد -  28

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191443وفً تارٌخ  347149البٌطرٌه واضافات االعالؾ لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن



 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

، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والنشاط لاصر على تجاره السٌارات ،  سبك  مجدى محروس بٌومى رشوان و شركاه -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191443وفً تارٌخ  399656لٌدها برلم   

ات ،  سبك لٌدها برلم   فتحى دمحم حامد دمحم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والنشاط لاصر على تجاره السٌار -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191443وفً تارٌخ  399656

فتحى دمحم حامد دمحم وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والنشاط لاصر على تجاره السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 24191443وفً تارٌخ  399656

وفً  393114احمد ابراهٌم دمحم على وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443تارٌخ 

وفً تارٌخ  393114ستٌراد من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم   احمد دمحم كمال و شرٌكته ، شركة تضامن  الؽاء نشاط اال -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443

محمود خٌرى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /توزٌع و تجارة االدوٌه البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل  -  34

ت الصناعه و المستلزمات الطبٌه و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   و المكمالت الؽذائٌه و تجارة مستلزما

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443وفً تارٌخ  441416

 دمحم عالء وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /توزٌع و تجارة االدوٌه البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و -  35

المكمالت الؽذائٌه و تجارة مستلزمات الصناعه و المستلزمات الطبٌه و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443وفً تارٌخ  441416

دوٌه البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و دمحم عالء وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /توزٌع و تجارة اال -  36

المكمالت الؽذائٌه و تجارة مستلزمات الصناعه و المستلزمات الطبٌه و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443وفً تارٌخ  441416

محمود خٌرى عبد المجٌد سعودى وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى /توزٌع و تجارة االدوٌه البٌطرٌه و  -  37

مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌه و تجارة مستلزمات الصناعه و المستلزمات الطبٌه و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191443 وفً تارٌخ 441416سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  275866دمحم لمعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع الومٌتال كرٌتال ،  سبك لٌدها برلم    -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191443

(دمحم لمعى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع الومٌتال كرٌتال ،  E.C.Tالشركه المصرٌه لالنشاءات والتجاره ) -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191443وفً تارٌخ  275866سبك لٌدها برلم   

دى الؽٌر ) فٌما عدا هند دمحم سعد دمحم وشركاإها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع مستحضرات التجمٌل والمطهرات ل -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  362395االدوٌة ( ،  سبك لٌدها برلم   

اٌمن رضا ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع مستحضرات التجمٌل والمطهرات لدى الؽٌر ) فٌما عدا  -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  362395لم   االدوٌة ( ،  سبك لٌدها بر

رامى لٌشاع فوزى عبد الشهٌد وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره وتورٌد السٌرامٌن والبورسلٌن  -  42

ب والمستلزمات الطبٌة واالثاث الخشبى واألدوات الصحٌة ومواسٌر ولطع الصرؾ ومٌاه الشرب ومستلزماتهم واالسمنت والطو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  411323والمكتبى ومستلزمات ادوات الكهرباء ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

والبورسلٌن  رامى لٌشاع فوزى عبد الشهٌد وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره وتورٌد السٌرامٌن -  43

واألدوات الصحٌة ومواسٌر ولطع الصرؾ ومٌاه الشرب ومستلزماتهم واالسمنت والطوب والمستلزمات الطبٌة واالثاث الخشبى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  411323والمكتبى ومستلزمات ادوات الكهرباء ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه واالتجار والتورٌدات  مجدي عز -  44

تم تعدٌل 24191447وفً تارٌخ  283234والتركٌبات لٌصبح النشاط/ هو المٌام باعمال الموى الكهربائٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  386649ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447

 386649ا برلم   شركه فرست ترٌد ) ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌده -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ 

وفً  386649ٌاسر دمحم دمحم عثمان وشركاه ) فرست ترٌد ( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447تارٌخ 

بطرس رضا رشدى وشرٌكتة ، شركة تضامن  اضافه نشاط ) االستٌراد ؼالٌات البخار والمٌاه الساخنه والمبادالت الحرارٌه  -  48

بانواعها نصؾ تصنٌع الى نشاط االصلى )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت ( ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191447وفً تارٌخ  365672لٌدها برلم   

بطرس رضا وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط ) االستٌراد ؼالٌات البخار والمٌاه الساخنه والمبادالت الحرارٌه  -  49

سبك   بانواعها نصؾ تصنٌع الى نشاط االصلى )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت ( ،

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191447وفً تارٌخ  365672لٌدها برلم   

بطرس رضا رشدى وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط ) االستٌراد ؼالٌات البخار والمٌاه الساخنه والمبادالت الحرارٌه  -  54

صحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت ( ،  سبك بانواعها نصؾ تصنٌع الى نشاط االصلى )فٌما عدا اصدار ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  365672لٌدها برلم   

بطرس رضا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط ) االستٌراد ؼالٌات البخار والمٌاه الساخنه والمبادالت الحرارٌه  -  51

نصؾ تصنٌع الى نشاط االصلى )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت ( ،  سبك  بانواعها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  365672لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  399144د ،  سبك لٌدها برلم   ناصر دمحم احمد عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌرا -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر  -  53

نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من 

االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل 

وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

فردٌه داخل مصر او  طلعت ورافت الباجوري ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او -  54

خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل 

االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل 

مل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على وسائل الن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن



 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

الباجورى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل  رافت عبد العزٌز -  55

مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر 

وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و  نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه

تشؽٌل وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191447تارٌخ وفً  171142على تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر  -  56

بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل  او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و

االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل 

الحصول على وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر  -  57

ارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل او خ

االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل 

ائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على وسائل النمل  البرٌه  لنمل الس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او  طلعت ورافت الباجوري ، توصٌة بسٌطة  -  58

خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل 

ن والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌرا

وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على 

, وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط 24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل  -  59

 مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر

نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و 

تشؽٌل وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  171142نٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   على تراخٌص الجهات المع

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر  -  64

فٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتن

االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل 

االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط ال -  61

او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل 

ت النمل االخرى و تشؽٌل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركا

وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن



 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

طلعت ورافت الباجوري ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او  -  62

خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل 

وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل االمتعه وحجز االماكن على 

وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142ا برلم   تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌده

 شركة تضامن

رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل  -  63

ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما 

نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و 

هرٌه و البحرٌه شرط الحصول تشؽٌل وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  171142على تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

فردٌه داخل مصر امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او  -  64

او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل 

االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل 

ل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحرٌه شرط الحصول على وسائل النم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  171142تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

بدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او امٌر احمد فإاد ع -  65

وفً تارٌخ  171142تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191447

طلعت ورافت الباجوري ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها او  -  66

تم تعدٌل 24191447وفً تارٌخ  171142تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 امنالنشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تض

رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  67

وفً تارٌخ  171142تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 لتؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا24191447

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  68

وفً تارٌخ  171142تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعد24191447

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  69

ٌخ وفً تار 171142تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447

طلعت ورافت الباجوري ، توصٌة بسٌطة  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها او  -  74

تم تعدٌل 24191447فً تارٌخ و 171142تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  71

وفً تارٌخ  171142ها برلم   تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447



 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

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  72

وفً تارٌخ  171142ظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المن

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  73

وفً تارٌخ  171142ٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموان

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191447

طلعت ورافت الباجوري ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها او  -  74

تم تعدٌل 24191447وفً تارٌخ  171142موانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام ال

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  75

وفً تارٌخ  171142ن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   تشترٌها او تندمج فٌها كل ذل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191447

امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  و للشركه الحك فى ان تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او  -  76

وفً تارٌخ  171142تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم    تشترٌها او

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191447

ة نشاط /  الحربى سابما( ش م ، شركة مساهمة  اضاف 63شركه حلوان للمعادن ؼٌر الحدٌدٌه و المنتجات الحدٌدٌه ) مصنع  -  77

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191447وفً تارٌخ  121415تصنٌع وتجمٌع الدراجات بانواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

شركه حلوان للصناعات ؼٌرالحدٌدٌه ، شركة مساهمة  اضافة نشاط /  تصنٌع وتجمٌع الدراجات بانواعها ،  سبك لٌدها برلم    -  78

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة24191447فً تارٌخ و 121415

سام للرحالت والنمل الجماعى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت ومتعهد نمل جماعى ،  سبك لٌدها برلم    -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  336338

ً بخٌت متٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت ومتعهد نمل جماعى ،  سبك لٌدها برلم   ناج -  84

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  336338

عهد نمل جماعى ،  سبك لٌدها برلم   سام للرحالت والنمل الجماعى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت ومت -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  336338

ناجً بخٌت متٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت ومتعهد نمل جماعى ،  سبك لٌدها برلم    -  82

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط24191447وفً تارٌخ  336338

وائل علٌوة عامر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط/ تصنٌع وتجارة لحوم مجمده ومحفوظه ومواد ؼذائٌه ،  سبك لٌدها  -  83

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191447وفً تارٌخ  422728برلم   

وفً تارٌخ  357581تعدٌل النشاط لٌصبح /استثمار عمارى ،  سبك لٌدها برلم    عاطؾ حسان وشرٌكه ، شركة تضامن  -  84

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191448

مدحت رفعت ورومانً مورٌس وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌمتصر نشاط الشركه على  -  85

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191448وفً تارٌخ  326589،  سبك لٌدها برلم    التورٌدات والمماوالت العامه

 بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رومانى مورٌس وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌمتصر نشاط الشركه على التورٌدات  -  86

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191448وفً تارٌخ  326589والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

مدحت رفعت ورومانً مورٌس وشركاهم ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌمتصر نشاط الشركه على  -  87

ركة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ش24191448وفً تارٌخ  326589التورٌدات والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

رومانى مورٌس وشرٌكة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌمتصر نشاط الشركه على التورٌدات  -  88

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191448وفً تارٌخ  326589والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌمتصر نشاط الشركه على  مدحت رفعت ورومانً مورٌس وشركاهم -  89

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191448وفً تارٌخ  326589التورٌدات والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

وٌمتصر نشاط الشركه على التورٌدات  رومانى مورٌس وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر -  94

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191448وفً تارٌخ  326589والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

هانى عادل توفٌك ناجى و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط / تجارة وتورٌد البوٌات ومستلزمات البناء والدٌكور و  -  91

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191448وفً تارٌخ  413494المماوالت العامه و المتخصصه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

هانى عادل توفٌك ناجى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط / تجارة وتورٌد البوٌات ومستلزمات البناء والدٌكور و  -  92

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191448وفً تارٌخ  413494ه ،  سبك لٌدها برلم   المماوالت العامه و المتخصص

 بسٌطة

هانى عادل توفٌك ناجى و شرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط / تجارة وتورٌد البوٌات ومستلزمات البناء والدٌكور و  -  93

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 24191448وفً تارٌخ  413494المماوالت العامه و المتخصصه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

هانى عادل توفٌك ناجى وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط / تجارة وتورٌد البوٌات ومستلزمات البناء والدٌكور و  -  94

ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تم تعد24191448وفً تارٌخ  413494المماوالت العامه و المتخصصه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر وتصنٌع وبٌع المالبس وتصنٌع وبٌع النسٌج  -  95

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191449وفً تارٌخ  355623الدائرى والمستطٌل ،  سبك لٌدها برلم   

توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر وتصنٌع وبٌع المالبس وتصنٌع وبٌع النسٌج نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ،  -  96

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449وفً تارٌخ  355623الدائرى والمستطٌل ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  235755ستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اال-عبد الفضٌل طلبه عبد الفضٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  97

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449

وفً تارٌخ  235755االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -مسعد ابو الخٌر بدر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  98

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449

تم 24191449وفً تارٌخ  235755االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -حسٌن عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  99

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ً تارٌخ وف 235755االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -عبد العظٌم عبداللة دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 24191449وفً تارٌخ  235755االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -السعٌد شفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  141

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  235755االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -لؽاء نشاط شركه سٌد حافظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ا -  142

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449

عز الدٌن عاطؾ عز الدٌن وجوسلٌن رجائى دمحم ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد والتوكٌالت العمومٌه من ؼرض  -  143

تم 24191449وفً تارٌخ  398449هزه واالكسسوارات لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   الشركه واضافة نشاط تصنٌع المالبس الجا

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

 278567بدوي وشركاه انوار الصفا لالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  144

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الن24191449وفً تارٌخ 

وفً  278567بدوي وشركاه الصفا لالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  145

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449تارٌخ 

وفً تارٌخ  278567نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    بدوى وشركاه انوار الصفا للتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  حذؾ -  146

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449

مصطفً عبد الحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط استٌراد معدات البناء باختالؾ انواعها ،  سبك لٌدها برلم    -  147

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الن24191449وفً تارٌخ  342484

مصطفى عبد الحمٌد حسان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط استٌراد معدات البناء باختالؾ انواعها ،  سبك لٌدها  -  148

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191449وفً تارٌخ  342484برلم   

شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر وتصنٌع وبٌع المالبس الجاهزة وتصنٌع  نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، -  149

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 24191414وفً تارٌخ  355623وبٌع النسٌج الدائرى والمستطٌل ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

لٌصبح / تصدٌر وتصنٌع وبٌع المالبس الجاهزة وتصنٌع نادي وهٌب عبد الملن و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  114

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191414وفً تارٌخ  355623وبٌع النسٌج الدائرى والمستطٌل ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

لصناعٌه وخامات الزراعه مصطفى سٌد على احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء استٌراد وتصدٌر المعدات الزراعٌه وا -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  399323،  سبك لٌدها برلم   

لسنة  583ماهر وعصام سعد ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتسوٌك ) موافمة امنٌة رلم  -اومٌجا  -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  268589( ،  سبك لٌدها برلم   2419

شركه اومٌجا للتسوٌك )ماهر وعصام سعد ( ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتسوٌك ) موافمة امنٌة  -  113

 اط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النش24191414وفً تارٌخ  268589( ،  سبك لٌدها برلم   2419لسنة  583رلم 

شركه اومٌجا للتسوٌك )عصام سعد وشركاه( ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتسوٌك ) موافمة امنٌة  -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  268589( ،  سبك لٌدها برلم   2419لسنة  583رلم 

احمد طارق وهانً عبداللطٌؾ عٌسً للتسالً والٌامٌش والحلوٌات والمرطبات ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه  -  115

لٌصبح بٌع التسالى والحلوٌات والٌامٌش والمرطبات والجٌالتى بالمطاعى وبٌع المحاصٌل الزراعٌه المصرٌه والسودانٌه ،  سبك 

 م تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنت24191414وفً تارٌخ  198445لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لطفى جروب ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى االستٌراد والتصدٌر وتورٌدات االثاث المنزلى واالثاث المكتبى  -  116

النشاط , تم تعدٌل 24191414وفً تارٌخ  392918واالدوات المنزلٌه والخزن والتحؾ والنجؾ والهداٌا ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم عٌد ، دمحم صادق وشركاهما ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع الكهربائٌة  -  117

ؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص24191414وفً تارٌخ  94499والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

دمحم دمحم شرٌؾ دمحم عٌد محفوظ وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع  -  118

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  94499الكهربائٌة والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 ؤشٌر:  شركة تضامنالت

دمحم شرٌؾ دمحم عٌد محفوظ وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع  -  119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  94499الكهربائٌة والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 ة تضامنالتؤشٌر:  شرك

دمحم عٌد محفوظ وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع الكهربائٌة والٌدوٌة  -  124

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 24191414وفً تارٌخ  94499واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

عبدالمحسن  دمحم وشركاها ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع الكهربائٌة  هداٌه -  121

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191414وفً تارٌخ  94499والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

ادق وشركاهما ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع الكهربائٌة دمحم عٌد ، دمحم ص -  122

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191414وفً تارٌخ  94499والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

وظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع دمحم دمحم شرٌؾ دمحم عٌد محف -  123

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  94499الكهربائٌة والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم شرٌؾ دمحم عٌد محفوظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع  -  124

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  94499الكهربائٌة والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 عٌد محفوظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع الكهربائٌة والٌدوٌة دمحم -  125

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191414وفً تارٌخ  94499واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

 وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / الصناعات الهندسٌة والكهربائٌة واوناش الرفع الكهربائٌة هداٌه عبدالمحسن  دمحم -  126

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191414وفً تارٌخ  94499والٌدوٌة واحذٌة الولاٌة المهنٌة وخالفه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجارة العطور والبرفانات والمستلزمات رافت لولا سٌداروس اندراوس وشر -  127

وفً تارٌخ  396489الطبٌه والتورٌدات العمومٌه ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414

فاطمه الزهراء محمود مراد وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    شركه -  128

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  321791



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  321791برلم    سناء عبدالوهاب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها -  129

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414

وفً تارٌخ  321791حسن دمحم على عمر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  134

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414

وفً تارٌخ  316453لسٌد دمحم الشحات الشلبً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اٌمن ا -  131

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414

تارٌخ  وفً 398468اوالد مجدى الخطٌب و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  132

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414

وفً  321449سٌدهم ؼالى واوالده ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره الموبٌلٌا فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  133

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414تارٌخ 

 321449كه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره الموبٌلٌا فمط ،  سبك لٌدها برلم   ؼالى سٌدهم ؼالى وشرٌ -  134

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ 

 321449م   سٌدهم ؼالً واوالده للموبٌلٌا ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره الموبٌلٌا فمط ،  سبك لٌدها برل -  135

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ 

تصنٌع وتجمٌع االبواب والنوافذ المصنعه من -عثمان فهمى السٌد شٌتوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه ؼرض للشركه  -  136

المهمات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وتصنٌع لٌصبح ؼرض الشركه تصنٌع وتجمٌع اللوحات و upvcااللومنٌوم والمصنعه من ماده 

واللمبات الكهربائٌه تصنٌع وتجمٌع االبواب  LCDوتجمٌعاالجهزة الكهربائٌه وااللكترونٌه وشاشات العرض واجهزة التلٌفزٌون 

ٌالت التجارٌه ،  واالستٌراد ماٌلزم مستلزمات االنتاج والتصدٌر والتوك upvcوالنوافذ المصنعه من االلومنٌوم والمصنعه من ماده 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191413وفً تارٌخ  388847سبك لٌدها برلم   

تصنٌع وتجمٌع االبواب والنوافذ المصنعه من -ساره عثمان فهمى وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اضافه ؼرض للشركه  -  137

كه تصنٌع وتجمٌع اللوحات والمهمات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وتصنٌع لٌصبح ؼرض الشر upvcااللومنٌوم والمصنعه من ماده 

واللمبات الكهربائٌه تصنٌع وتجمٌع االبواب  LCDوتجمٌعاالجهزة الكهربائٌه وااللكترونٌه وشاشات العرض واجهزة التلٌفزٌون 

ت االنتاج والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  واالستٌراد ماٌلزم مستلزما upvcوالنوافذ المصنعه من االلومنٌوم والمصنعه من ماده 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191413وفً تارٌخ  388847سبك لٌدها برلم   

عادل هنرى لبٌب وشركاه اس دى ارت ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات )  -  138

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191413وفً تارٌخ  274219عالن ( ،  سبك لٌدها برلم   فٌما عدا الدعاٌه واال

 بسٌطة

عادل هنرى لبٌب وشركاه اس دى ارت ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات )  -  139

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191413وفً تارٌخ  274219فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركه انترفٌس كرٌم كفوري وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها  -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191413وفً تارٌخ  258489برلم   

كرٌم كفوري و شركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها  -شركه انترفٌس  -  141

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191413وفً تارٌخ  258489برلم   

والتصدٌر من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها  كرٌم كفورى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد -شركة انترفٌس  -  142

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191413وفً تارٌخ  258489برلم   



 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

الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة المنزلٌة الهالى عٌن شمس الشرلٌة ، شركة مساهمة  شراء لوازم االعضاء بالجملة من  -  143

والملبس وؼٌرها من السلع االستهالكٌة االخرى وبٌعها لالعضاء وللجمعٌة ان تموم بانتاج هذة اصناؾ البضائع الخاص بالمؤكل 

السلع وتسوٌمها بنفسها او بالتعاون مع ؼٌرها واداء ؼٌر ذلن من الخدمات االستهالكٌة والتورٌدات العمومٌة والؽذائٌة وكذا نملها 

رٌدات الؽذائٌة للجهاتالحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالؼذٌة المصنعة ،  سبك والدخول فى المنالصات والممارسات والمٌزاٌدات والتو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة24191414وفً تارٌخ  428392لٌدها برلم   

ك مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سب -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  372549لٌدها برلم   

مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سبك لٌدها  -  145

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 24191414وفً تارٌخ  372549برلم   

شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سبك لٌدها  -  146

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  372549برلم   

رض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سبك لٌدها برلم   حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼ -  147

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  372549

مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سبك  -  148

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414تارٌخ  وفً 372549لٌدها برلم   

مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سبك لٌدها  -  149

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  372549برلم   

اب مصطفى توفٌك وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة الكرتون ،  سبك لٌدها شركة إٌه -  154

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  372549برلم   

كرتون ،  سبك لٌدها برلم   حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح صناعة وتجارة ال -  151

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  372549

راؼب مرزوق وولده ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ الجملة وبٌع  -  152

 74365والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم    و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ 

مكرم راؼب مرزوق وشرٌكته )راؼب مرزوق وولده سابما( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة  -  153

بكافة انواعها بالجملة ونصؾ الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  74365م   بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برل

راؼب مكرم راؼب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ  -  154

نواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  74365برلم   

راؼب مكرم راؼب وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ  -  155

االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  74365برلم   

لة ونصؾ الجملة وبٌع راؼب مرزوق وولده ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجم -  156

 74365و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ 



 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

شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة مكرم راؼب مرزوق وشرٌكته )راؼب مرزوق وولده سابما( ،  -  157

بكافة انواعها بالجملة ونصؾ الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش 

 شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:24191414وفً تارٌخ  74365بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

راؼب مكرم راؼب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ  -  158

الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414تارٌخ وفً  74365برلم   

راؼب مكرم راؼب وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ  -  159

بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414وفً تارٌخ  74365برلم   

راؼب مرزوق وولده ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ الجملة وبٌع  -  164

 74365الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم    و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ 

مكرم راؼب مرزوق وشرٌكته )راؼب مرزوق وولده سابما( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة  -  161

فة انواعها بالجملة ونصؾ الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بكا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  74365بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

ة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ راؼب مكرم راؼب وشركاه ، توصٌة بسٌط -  162

الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها 

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة ب24191414وفً تارٌخ  74365برلم   

راؼب مكرم راؼب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المانٌفاتورة بكافة انواعها بالجملة ونصؾ  -  163

الجملة وبٌع و تورٌد جمٌع انواع االلمشة والمنسوجات الصوفٌة والحرٌرٌة بجمٌع انواعها والفرش بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  74365برلم   

اٌه تى اس انتر ناشٌونال دالٌه السٌد وحٌد وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة ،  سبك لٌدها  -  164

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414وفً تارٌخ  355446برلم   

وفً تارٌخ  355446السٌد وجٌد وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    دالٌه -  165

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414

وفً  283911لم   السٌد عبدهللا المحجوب و شركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها بر -  166

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191414تارٌخ 

الشركه العربٌه االفرٌمٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه السٌدعبدهللا المحجوب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء  -  167

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191414 وفً تارٌخ 283911نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

اكرامً كمال جٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما عدا  -  168

ل النشاط , وصؾ تم تعد24191414ٌوفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

شركة اكرامى موتورز ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما عدا  -  169

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 ر:  شركة تضامنالتؤشٌ



 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

شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما  -  174

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره 

 منالتؤشٌر:  شركة تضا

اكرامى موتورز وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما عدا  -  171

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

ال جٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما عدا اكرامً كم -  172

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما عدا شركة اكرامى موتورز ، توص -  173

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  174

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ح تجارة جمٌع انواع السٌارات وعموم االستٌراد فٌما عدا اكرامى موتورز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصب -  175

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  323945،  سبك لٌدها برلم    19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

افة نشاط / تمدٌم الخدمات االمنٌة فى الشركة المابضة لمصر للطٌران مساهمه لابضة مصرٌة ش م م ، شركة مساهمة  اض -  176

تم تعدٌل النشاط , 24191414وفً تارٌخ  354493الداخل والخارج والمساهمة فى انشاء شركات اخرى ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

انواع المواد الؽذائٌه الطازجه خالد احمد صالح مصطفى وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط تعبئة وتوزٌع وتورٌد كافة  -  177

وفً تارٌخ  442438والمجففه والمجمده والمٌام بكافة اعمال الصٌانه الكهرومٌكانٌكٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414

افة نشاط تعبئة وتوزٌع وتورٌد كافة انواع المواد الؽذائٌه الطازجه محمود دمحم عجمى حسن وشرٌكته ، شركة تضامن  اض -  178

وفً تارٌخ  442438والمجففه والمجمده والمٌام بكافة اعمال الصٌانه الكهرومٌكانٌكٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191414

شراء االراضى والعمارات وتمسٌمها  -1ٌمٌه لالنشاء والتعمٌر ش م م ، شركة مساهمة  تعدٌل النشاط الى/ شركه التوف -  179

وبٌعها والامه المبانى علٌها لتملٌكها للؽٌر او ادراتها لحسابها وكذلن المٌام باعمال المماوالت العمومٌه المتكامله داخل ج م ع او 

ه وللشركه الحك فى انشاء الورش والمصانع المتعلمه باعمال المماوالت وكذلن استٌراد خارجها وبالمجتمعات العمرانٌه الجدٌد

وتجارة و مستلزمات مواد البناء  واالخشاب واالالت التى تتعلك بالنشاط الرئٌسى للشركة وللشركة الحك فى استصالح االراضى 

تم تعدٌل النشاط , 24191414وفً تارٌخ  278443رلم   االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها ب-2وزراعتها وانشاء الطرق والرى 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

العمل فى مجال التنمٌة السٌاحٌة من بناء  -3شركه التوفٌمٌه لالنشاء والتعمٌر ش م م ، شركة مساهمة  على وجه العموم  -  184

لها طبما للموانٌن واللوائح السارٌة ولشركة الحك فى الحصول فنادق وموتٌالت ولرى سٌاحٌة واداراتها او تاجٌرها او بٌعها واستؽال

على التوكٌالت التجارٌة فى حدود الؽرض الرئٌسى للشركة وللشركة الحك فى الامة خدمات اجتماعٌة ومستشفى لخدمة العاملٌن بها 

وٌجوز  للشركة ان تكون لها   -ربائٌة توزٌع وبٌع الطالة الك -5-شراء وبٌع واٌجار وادارة الجراجات للنفس وللؽٌر  -4-والؽٌر  

تم تعدٌل النشاط , 24191414وفً تارٌخ  278443مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ماال شبٌها باعم الها او التى ق د شركه التوفٌمٌه لالنشاء والتعمٌر ش م م ، شركة مساهمة  االخرى وؼٌرها التى تزاول اع -  181

تعاونها على تحمٌك ؼرضها  فى مصر او فى الخارج  كما ٌجوز  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

التراخٌص الالزمه طبما الحكام   المانون والئحته التنفٌذٌه مع مراعاه احكام الموانٌن والوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة24191414وفً تارٌخ  278443لممارسه هذه االنشطه ،  سبك لٌدها برلم   

مجدي دواد متً وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / عموم  -  182

 276954( و التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19االستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 اط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النش24191415وفً تارٌخ 

مجدي داود متً وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / عموم  -  183

 276954( و التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19االستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ 

مجدى داود متى وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / عموم  -  184

 276954رٌة ،  سبك لٌدها برلم   ( و التصدٌر والتوكٌالت التجا 6من المجموعة  36والفمرة  19االستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ 

مجدى داود متى وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / عموم  -  185

 276954( و التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6ة من المجموع 36والفمرة  19االستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ 

زهدي عبدالحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله واالنشاءات  -  186

كات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه والمماوالت المعدنٌه ومحطات وشب

تم تعدٌل 24191415وفً تارٌخ  259437العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

الحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله واالنشاءات زهري عبد -  187

المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه والمماوالت 

تم تعدٌل 24191415وفً تارٌخ  259437مة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خد

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

زهدى عبدالحمٌد حسن و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله  -  188

لصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه واالنشاءات المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ ا

وفً تارٌخ  259437والمماوالت العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415

توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله  زهدي عبدالحمٌد حسن وشركاة ، -  189

واالنشاءات المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه 

وفً تارٌخ  259437سبك لٌدها برلم   والمماوالت العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415

زهدي عبدالحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله واالنشاءات  -  194

لولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه والمماوالت المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز وا

تم تعدٌل 24191415وفً تارٌخ  259437العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

اط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله واالنشاءات زهري عبدالحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النش -  191

المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه والمماوالت 
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 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل 24191415وفً تارٌخ  259437العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

زهدى عبدالحمٌد حسن و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله  -  192

الموى المائٌه الحرارٌه واالنشاءات المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات 

وفً تارٌخ  259437والمماوالت العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415

ت اعمال بٌاض واالعمال المتكامله زهدي عبدالحمٌد حسن وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوال -  193

واالنشاءات المعدنٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واعمال محطات الموى المائٌه الحرارٌه 

وفً تارٌخ  259437والمماوالت العامه والمتكامله ومحطات الولود والؽاز ومراكز خدمة السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415

شركه محمود النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تنفٌذ كافة اعمال التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت  -  194

 6من المجموعة  36رة الدعاٌة واالعالن ( والمماوالت والوكاالت المحلٌة واالجنبٌة واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفم

( وجمٌع اعمال المبانى المتكاملة واعمال االساسات واعمال االنشاءات المعدنٌة والمنشآت الصناعٌة و الكهربائٌة  19والمجموعة 

وكذا االعمال التكمٌلٌة التخصصٌة المتعلمة بها واعمال محطات شبكات المٌاه والصرؾ الصحى واعمال محطات شبكات الؽاز 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  324891اعمال االشؽال العامة ومحطات الرى ،  سبك لٌدها برلم   والولود و

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه النمر الدولٌه للمماوالت ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تنفٌذ كافة اعمال التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت  -  195

 6من المجموعة  36الن ( والمماوالت والوكاالت المحلٌة واالجنبٌة واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة الدعاٌة واالع

( وجمٌع اعمال المبانى المتكاملة واعمال االساسات واعمال االنشاءات المعدنٌة والمنشآت الصناعٌة و الكهربائٌة  19والمجموعة 

مة بها واعمال محطات شبكات المٌاه والصرؾ الصحى واعمال محطات شبكات الؽاز وكذا االعمال التكمٌلٌة التخصصٌة المتعل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  324891والولود واعمال االشؽال العامة ومحطات الرى ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عمال البحرٌة والنهرٌة والتكرٌن واستصالح االراضى واعمال شركه محمود النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  وكذا اال -  196

االبار واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ) للمنشآت والمصانع والمستشفٌات والمدارس والجامعات والمجمعات التجارٌة والسكنٌة والمبانى 

التكٌٌؾ والتهوٌة باختالؾ انواعها العامة وتشمل التورٌد والتركٌب واالنشاء والتشؽٌل والصٌانة لجمٌع االعمال وكذا اعمال 

والطلمبات والمحركات وكذلن اعمال العزل الحرارى والعزل المائى والصوتى واجهزة التحكم وكذلن اعمال الؽالٌات واللحامات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  324891بانواعها و حمامات السباحه و انظمه مكافحه ،  سبك لٌدها برلم   

 تؤشٌر:  توصٌة بسٌطةال

شركه النمر الدولٌه للمماوالت ، توصٌة بسٌطة  وكذا االعمال البحرٌة والنهرٌة والتكرٌن واستصالح االراضى واعمال  -  197

االبار واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ) للمنشآت والمصانع والمستشفٌات والمدارس والجامعات والمجمعات التجارٌة والسكنٌة والمبانى 

امة وتشمل التورٌد والتركٌب واالنشاء والتشؽٌل والصٌانة لجمٌع االعمال وكذا اعمال التكٌٌؾ والتهوٌة باختالؾ انواعها الع

والطلمبات والمحركات وكذلن اعمال العزل الحرارى والعزل المائى والصوتى واجهزة التحكم وكذلن اعمال الؽالٌات واللحامات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  324891مه مكافحه ،  سبك لٌدها برلم   بانواعها و حمامات السباحه و انظ

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه محمود النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الحرٌك و بوابات الولاٌه من الحرٌك باختالؾ انواعها ومخازن التبرٌد  -  198

ربط الكهربائٌة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالى والفائك واعمال والثالجات وتورٌد وتركٌب وانشاء وصٌانة شبكات ال

محطات انتاج وتوزٌع الطالة المائٌة والؽازٌة والدٌزل واعمال شبكات التٌار الخفٌؾ وكذا شبكات الموى الكهربائٌة واالتصاالت 

ط والمحوالت واعمال انشاء وتورٌد وتركٌب لمشروعات البنٌة التحتٌة و اعمال صٌانة وتشؽٌل محطات الموى الكهربائٌة والخطو

تم تعدٌل النشاط , 24191415وفً تارٌخ  324891خطوط الربط والنمل والتوزٌع وشبكات المدن واالنارة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة
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لحرٌك باختالؾ انواعها ومخازن التبرٌد شركه النمر الدولٌه للمماوالت ، توصٌة بسٌطة  الحرٌك و بوابات الولاٌه من ا -  199

والثالجات وتورٌد وتركٌب وانشاء وصٌانة شبكات الربط الكهربائٌة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالى والفائك واعمال 

التصاالت محطات انتاج وتوزٌع الطالة المائٌة والؽازٌة والدٌزل واعمال شبكات التٌار الخفٌؾ وكذا شبكات الموى الكهربائٌة وا

لمشروعات البنٌة التحتٌة و اعمال صٌانة وتشؽٌل محطات الموى الكهربائٌة والخطوط والمحوالت واعمال انشاء وتورٌد وتركٌب 

تم تعدٌل النشاط , 24191415وفً تارٌخ  324891خطوط الربط والنمل والتوزٌع وشبكات المدن واالنارة ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌطةوصؾ التؤشٌر:  توصٌة بس

شركه محمود النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  واعمال المصاعد والساللم والمشاٌات واعمال تشؽٌل وصٌانة المبانى  -  244

واعمال صٌانة وترمٌم والحفاظ على االثار واعمال صٌانة وتشؽٌل الطرق والكبارى و اعمال صٌانه السكن الحدٌدٌه واعمال صٌانة 

ة والتشؽٌل لمحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى والتحلٌة والرفع والمعالجة واعمال الصٌانة وتشؽٌل االنفاق واعمال الصٌان

والتشؽٌل لمحطات وشبكات الؽاز والولود واعمال صٌانة المسطحات الخضراء واعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات 

تم تعدٌل 24191415وفً تارٌخ  324891لٌدها برلم    واعمال الكبارى والسكن الحدٌدٌة وكذا اعمال االنفاق واالعمال ،  سبك

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه النمر الدولٌه للمماوالت ، توصٌة بسٌطة  واعمال المصاعد والساللم والمشاٌات واعمال تشؽٌل وصٌانة المبانى  -  241

لطرق والكبارى و اعمال صٌانه السكن الحدٌدٌه واعمال صٌانة واعمال صٌانة وترمٌم والحفاظ على االثار واعمال صٌانة وتشؽٌل ا

وتشؽٌل االنفاق واعمال الصٌانة والتشؽٌل لمحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى والتحلٌة والرفع والمعالجة واعمال الصٌانة 

ات ومهابط الطائرات والتشؽٌل لمحطات وشبكات الؽاز والولود واعمال صٌانة المسطحات الخضراء واعمال الطرق والممر

تم تعدٌل 24191415وفً تارٌخ  324891واعمال الكبارى والسكن الحدٌدٌة وكذا اعمال االنفاق واالعمال ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

واعمال النمل وتدبٌر  شركه محمود النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الهندسٌة وكافة الدراسات والتصمٌمات واالشراؾ -  242

وتجمٌع المهمات الالزمة العمال الشركة او للؽٌر وانشاء ورش مركزٌة العمال الصٌانة والعمرات واالصالح والتشؽٌل والصٌانة 

وتورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة المعامل الصناعٌة والبحثٌة والطبٌة ومستلزماتها من كٌماوٌات ومستلزمات اخرى ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  324891برلم   

شركه النمر الدولٌه للمماوالت ، توصٌة بسٌطة  الهندسٌة وكافة الدراسات والتصمٌمات واالشراؾ واعمال النمل وتدبٌر  -  243

لصٌانة والعمرات واالصالح والتشؽٌل والصٌانة وتجمٌع المهمات الالزمة العمال الشركة او للؽٌر وانشاء ورش مركزٌة العمال ا

وتورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة المعامل الصناعٌة والبحثٌة والطبٌة ومستلزماتها من كٌماوٌات ومستلزمات اخرى ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  324891برلم   

ل الجماعى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم   سام للرحالت والنم -  244

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338

ك لٌدها برلم   ناجً بخٌت متٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سب -  245

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338

سام للرحالت والنمل الجماعى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم    -  246

 توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191415وفً تارٌخ  336338

ناجً بخٌت متٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم    -  247

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338

صبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم   سام للرحالت والنمل الجماعى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌ -  248

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338

ناجً بخٌت متٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم    -  249

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338
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سام للرحالت والنمل الجماعى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم    -  214

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338

ناجً بخٌت متٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم    -  211

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  336338

 187625حٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركه نزٌه وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجارة االدوات الص -  212

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191415وفً تارٌخ 

ؼصن الزٌتون }منٌر نزٌه عبده عٌد  وشركاه { ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجارة االدوات الصحٌه ،  سبك  -  213

 ط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشا24191415وفً تارٌخ  187625لٌدها برلم   

 187625شركه نزٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجارة االدوات الصحٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  214

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ 

بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجارة االدوات الصحٌه ،  ؼصن الزٌتون }منٌر نزٌه عبده عٌد  وشركاه { ، توصٌة  -  215

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191415وفً تارٌخ  187625سبك لٌدها برلم   

شركه انجال عزٌز عبدالمسٌح وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المنسوجات بالجمله والتصدٌر  -  216

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191417وفً تارٌخ  335936الت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌ

شركه انجال عزٌز عبد المسٌح )عزت عزٌز وشرٌكه( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المنسوجات بالجمله  -  217

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191417وفً تارٌخ  335936برلم   والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها 

 بسٌطة

شركه انجال عزٌز عبدالمسٌح وشرٌكتهم ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المنسوجات بالجمله والتصدٌر  -  218

 دٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تع24191417وفً تارٌخ  335936والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

شركه انجال عزٌز عبد المسٌح )عزت عزٌز وشرٌكه( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المنسوجات بالجمله  -  219

ركة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ش24191417وفً تارٌخ  335936والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

مصطفى على الدمرداش وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع منتجات بالستٌن لٌصبح النشاط استٌراد وتصدٌر  -  224

وفً  443443،  سبك لٌدها برلم    19-6من المجموعه  36وتورٌدات خامات بالستٌن وتصنٌع منتجات بالستٌن فٌماعدا الفمره 

 اط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النش24191417تارٌخ 

احمد عبد الهادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد لتصبح تورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه  -  221

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424وفً تارٌخ  399349واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

ي و شركاه االخوه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا نادر بشند -  222

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191424وفً تارٌخ  364419مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

دٌل ؼرض الشركه لٌصبح المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا نادر جمعة وشرٌكه )االخوة( ، توصٌة بسٌطة  تع -  223

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191424وفً تارٌخ  364419مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

صٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه االخوة كازاكا للتورٌدات واعمال رصؾ الطرق ) دمحم دمحم عبد الموجود وشركاه( ، تو -  224

وفً تارٌخ  364419لٌصبح المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424
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( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح كازاكا للتورٌدات واعمال رصؾ الطرق ) دمحم دمحم عبد الموجود وشركاه -  225

تم تعدٌل 24191424وفً تارٌخ  364419المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ودمحم دمحم عبد الموجود وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  االخوة كازاكا للتورٌدات واعمال رصؾ الطرق )نادر احمد بشندى  -  226

وفً  364419تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424تارٌخ 

ة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه نادر جمعه وشرٌكه ، توصٌة بسٌط -  227

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424وفً تارٌخ  364419واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 19من الممجموعة  36ا الفمرة شركة ٌاسر السٌد حدوة وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافة نشاط / االستٌراد فٌما عد -  228

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  421825والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6والمجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

من  36ه عرفة جالل احمد وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمر -  229

( وتجاره المواد الؽذائٌه والحصول على توكٌالت الشركات المصرٌه واالجنبٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه  9-6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191424وفً تارٌخ  375634والمماوالت العامه واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 36عبد الحمٌد محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره  الطاهر -  234

( وتجاره المواد الؽذائٌه والحصول على توكٌالت الشركات المصرٌه واالجنبٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه  9-6من المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191424وفً تارٌخ  375634لٌدها برلم   والمماوالت العامه واالستثمار العمارى ،  سبك 

 توصٌة بسٌطة

شركه منى جمٌل خلٌل هارون ورٌهام البٌر فإاد ٌنى ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجاره وتوزٌع وتورٌدات  -  231

ٌر سواء تم هذا البٌع نمدا او تمسٌط ،  سبك لٌدها برلم   المطابخ والموبٌلٌا وخالفه واجهزتها والتوكٌالت التجارٌه و التصد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424وفً تارٌخ  394447

هانى ماهر شاكر ورٌهام البٌر فإاد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجاره وتوزٌع وتورٌدات المطابخ والموبٌلٌا  -  232

وفً تارٌخ  394447والتوكٌالت التجارٌه و التصدٌر سواء تم هذا البٌع نمدا او تمسٌط ،  سبك لٌدها برلم   وخالفه واجهزتها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424

 تجاره وتوزٌع الشاى ،  سبك لٌدها -محمود احمد خلٌل بدوى وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  233

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424وفً تارٌخ  427138برلم   

تجاره وتوزٌع الشاى ،  سبك لٌدها  -التٌسٌر للتجاره والتوزٌع والتصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  234

 تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة24191424وفً تارٌخ  427138برلم   

تجاره وتوزٌع الشاى ،  سبك لٌدها برلم    -التٌسٌر لتجاره وتوزٌع الشاى ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  235

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424وفً تارٌخ  427138

ه االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالؾ ،  سبك تجار -نرمٌن احمد صالح وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح ؼرض الشركه  -  236

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424وفً تارٌخ  399915لٌدها برلم   

كرٌم احمد ٌوسؾ لشموش و شرٌكته ، شركة تضامن  المماوالت المتخصصة  و التوكٌالت التجارٌة و تورٌدات أنظمة  -  237

بة و أنظمة االتصال الداخلى )االنتركم( و البوابات االلكترونٌة و التدرٌب علٌها و صٌانتها و تشؽٌلها و اإلطفاء و كامٌرات المرال

تورٌد مكثفات تحسٌن معامل المدرة وصٌانتها وتشؽٌلها وتاجٌر السٌارات للؽٌر والنمل فٌما عدا النمل السٌاحى فٌما عدا االنترنت ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424وفً تارٌخ  441342سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود حسٌن حسنٌن محمود وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /االستٌراد من نشاط الشركه و ٌمتصر النشاط على  -  238

 ركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ش24191424وفً تارٌخ  232777تجارة الزهور الصناعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وائل محمود حسٌن و شركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /االستٌراد من نشاط الشركه و ٌمتصر النشاط على تجارة  -  239

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424وفً تارٌخ  232777الزهور الصناعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

عالء دمحم لاسم وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /االستٌراد من نشاط الشركه و ٌمتصر النشاط على تجارة الزهور  -  244

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191424وفً تارٌخ  232777الصناعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 6من المجموعه  36نشاط الشركه لٌصبح االستٌراد) فٌما عدا الفمره محمود امبابى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل  -  241

(والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والؽاء نشاط تجارة وبٌع وتسوٌك وتورٌد ماكٌنات وخامات وجمٌع مستلزمات  19والمجموعه 

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 24191421وفً تارٌخ  399759الطباعه ،  سبك لٌدها برلم   

هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة  تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات تنظٌم  -  242

رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه وما ٌلحك بها من 

ٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات خدمات ب

وتعدٌالته  1977لسنة  38الطٌران فى بٌع وصرؾ تذاكر السفر وشركات المالحه وشركات النمل االخرى وفما الحكام المانون رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  326943،  سبك لٌدها برلم    والئحته 2448لسنة  125واخرها المانون رلم 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

شامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات تنظٌم رحالت  -  243

امج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه وما ٌلحك بها من خدمات بٌع سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبر

او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران فى بٌع 

وتعدٌالته واخرها المانون  1977لسنة  38لم وصرؾ تذاكر السفر وشركات المالحه وشركات النمل االخرى وفما الحكام المانون ر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191422وفً تارٌخ  326943والئحته ،  سبك لٌدها برلم    2448لسنة  125رلم 

 بسٌطة

ن واالتوبٌسات تنظٌم هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، شركة تضامن  تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌ -  244

رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه وما ٌلحك بها من 

خدمات بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات 

وتعدٌالته  1977لسنة  38ٌع وصرؾ تذاكر السفر وشركات المالحه وشركات النمل االخرى وفما الحكام المانون رلم الطٌران فى ب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  326943والئحته ،  سبك لٌدها برلم    2448لسنة  125واخرها المانون رلم 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

تضامن  تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات تنظٌم رحالت  شامل وشركاه ، شركة -  245

سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه وما ٌلحك بها من خدمات بٌع 

اكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران فى بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االم

وتعدٌالته واخرها المانون  1977لسنة  38وصرؾ تذاكر السفر وشركات المالحه وشركات النمل االخرى وفما الحكام المانون رلم 

عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تم ت24191422وفً تارٌخ  326943والئحته ،  سبك لٌدها برلم    2448لسنة  125رلم 

 تضامن

هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة  تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات تنظٌم  -  246

مه وما ٌلحك بها من رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والا

خدمات بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات 

وتعدٌالته  1977لسنة  38الطٌران فى بٌع وصرؾ تذاكر السفر وشركات المالحه وشركات النمل االخرى وفما الحكام المانون رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  326943والئحته ،  سبك لٌدها برلم    2448لسنة  125رلم  واخرها المانون

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن واالتوبٌسات تنظٌم رحالت  -  247

اخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه وما ٌلحك بها من خدمات بٌع سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه د

او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران فى بٌع 

وتعدٌالته واخرها المانون  1977لسنة  38خرى وفما الحكام المانون رلم وصرؾ تذاكر السفر وشركات المالحه وشركات النمل اال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191422وفً تارٌخ  326943والئحته ،  سبك لٌدها برلم    2448لسنة  125رلم 

 بسٌطة

،  سبك لٌدها  2449/3/29بتارٌخ  249ارى رلم هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة  التنفذٌه الصادره بالمرار الوز -  248

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191422وفً تارٌخ  326943برلم   

،  سبك لٌدها برلم    2449/3/29بتارٌخ  249شامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  التنفذٌه الصادره بالمرار الوزارى رلم  -  249

 م تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةت24191422وفً تارٌخ  326943

،  سبك لٌدها  2449/3/29بتارٌخ  249هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، شركة تضامن  التنفذٌه الصادره بالمرار الوزارى رلم  -  254

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191422وفً تارٌخ  326943برلم   

،  سبك لٌدها برلم    2449/3/29بتارٌخ  249كة تضامن  التنفذٌه الصادره بالمرار الوزارى رلم شامل وشركاه ، شر -  251

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191422وفً تارٌخ  326943

،  سبك لٌدها  2449/3/29بتارٌخ  249هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة  التنفذٌه الصادره بالمرار الوزارى رلم  -  252

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191422وفً تارٌخ  326943برلم   

،  سبك لٌدها برلم    2449/3/29بتارٌخ  249شامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  التنفذٌه الصادره بالمرار الوزارى رلم  -  253

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش24191422وفً تارٌخ  326943

دمحم سامى منظور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة وبٌع وشراء النظارات و العدسات الطبٌة  -  254

والشمسٌة والعدسات الالصمة ومستلزمات واكسسوارات البصرٌات وزٌوت الشعر ومستلزمات التجمٌل  والتورٌدات العمومٌة ) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191422وفً تارٌخ  374698ٌة واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   دون مجاالت الدعا

 بسٌطة

المجموعه الدولٌه للشرق االوسط ) دمحم عبد النبً ناجً وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة وبٌع  -  255

الشمسٌة والعدسات الالصمة ومستلزمات واكسسوارات البصرٌات وزٌوت الشعر ومستلزمات وشراء النظارات و العدسات الطبٌة و

تم تعدٌل 24191422وفً تارٌخ  374698التجمٌل  والتورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  389174كاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   نادره على دمحم حسن وشر -  256

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191422

وفً تارٌخ  389174فاطمه حسٌن السٌد وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  257

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الن24191422

وجدي جرٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتنفٌذ المشروعات  -  258

الكهربائٌه المٌكانٌكٌه والزراعٌه وتجارة االجهزة الطبٌه ومستلزماتها واستٌراد االسمده والمخصبات والتماوى الزراعٌه وتصنٌع 

الدوٌه والكٌماوٌات ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌه لدى الؽٌر وتوزٌعها وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،  سبك لٌدها برلم   ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191422وفً تارٌخ  363724

تم 24191423وفً تارٌخ  319723دها برلم   الجزار و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى تصدٌر ،  سبك لٌ -  259

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌفلٌن سمٌر ٌنى جٌد وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى تجارة االالت الزراعٌه والصناعٌه واعمال المماوالت  -  264

تم تعدٌل 24191423وفً تارٌخ  399924،  سبك لٌدها برلم    الهندسٌه وتورٌد االثاثات الخشبٌه والمعدنٌه فٌماعدا الكمبٌوتر

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

مصطفً دمحم طه وثناء علً عبد هللا وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  حؾ نشاط االستٌراد واضافة نشاط / تورٌدات عمومٌة )  -  261

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 24191423وفً تارٌخ  364799دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

وفً تارٌخ  319751خالد عالم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض الى التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  262

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424

 325243توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة سٌارات ،  سبك لٌدها برلم   عصام حسن دمحم ابراهٌم وشركاه ،  -  263

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191424وفً تارٌخ 

نورا حلٌم فارس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / اعمال فصل االلوان والطباعة والتورٌدات واعمال النشر  -  264

ٌر فٌما عدا ) اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على وتصد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191427وفً تارٌخ  316277التراخٌص الالزمة ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  364661ط لٌصبح / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   احمد انٌس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشا -  265

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191427

وفً تارٌخ  364661احمد انٌس وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  266

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توص24191427ٌ

احمد عبدالجواد عبدالعال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه لٌصبح تجاره  -  267

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191427وفً تارٌخ  361223ادوات صحٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عبد الجواد عبد العال عبد الجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه لٌصبح  -  268

تم تعدٌل النشاط , 24191427وفً تارٌخ  361223تجاره ادوات صحٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

العالمٌه للتجاره والتوكٌالت ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه لٌصبح تجاره ادوات  -  269

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191427وفً تارٌخ  361223صحٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

دالجواد عبدالعال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه لٌصبح تجاره احمد عب -  274

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191427وفً تارٌخ  361223ادوات صحٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ال عبد الجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه لٌصبح عبد الجواد عبد الع -  271

تم تعدٌل النشاط , 24191427وفً تارٌخ  361223تجاره ادوات صحٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وكٌالت ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه لٌصبح تجاره ادوات العالمٌه للتجاره والت -  272

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  24191427وفً تارٌخ  361223صحٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ة بسٌطة  اضافه ؼرض االستثمار العمارى للؽرض الحالى ،  سبك لٌدها برلم   شركه ؼمري للمماوالت العمومٌه ، توصٌ -  273

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191428وفً تارٌخ  288822
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 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼمرى للمماوالت واالستثمار العمارى ، توصٌة بسٌطة  اضافه ؼرض االستثمار العمارى للؽرض الحالى ،  سبك لٌدها  -  274

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191428وفً تارٌخ  288822برلم   

عمر عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر كافة المستلزمات الطبٌه واالدزات الرٌاضٌه وادوات  -  275

مٌل وعناٌه بالبشره ( والتوكٌالت التجمٌل والمستحضرات الطبٌه والعمالٌر الطبٌه وٌكون من ضمن ؼرضها اٌضا )مركز تج

التجارٌه وتجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه والتعبئه والتؽلٌؾ وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191428وفً تارٌخ  444993سبك لٌدها برلم   

، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر كافة المستلزمات الطبٌه واالدزات الرٌاضٌه وادوات عمر عثمان وشرٌكٌه  -  276

التجمٌل والمستحضرات الطبٌه والعمالٌر الطبٌه وٌكون من ضمن ؼرضها اٌضا )مركز تجمٌل وعناٌه بالبشره ( والتوكٌالت 

لتعبئه والتؽلٌؾ وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ،  التجارٌه وتجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه وا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن24191428وفً تارٌخ  444993سبك لٌدها برلم   

عمر عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر كافة المستلزمات الطبٌه واالدزات الرٌاضٌه وادوات  -  277

ل والمستحضرات الطبٌه والعمالٌر الطبٌه وٌكون من ضمن ؼرضها اٌضا )مركز تجمٌل وعناٌه بالبشره ( والتوكٌالت التجمٌ

التجارٌه وتجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه والتعبئه والتؽلٌؾ وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191428وفً تارٌخ  444993سبك لٌدها برلم   

عمر عثمان وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر كافة المستلزمات الطبٌه واالدزات الرٌاضٌه وادوات  -  278

والتوكٌالت التجمٌل والمستحضرات الطبٌه والعمالٌر الطبٌه وٌكون من ضمن ؼرضها اٌضا )مركز تجمٌل وعناٌه بالبشره ( 

التجارٌه وتجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه والتعبئه والتؽلٌؾ وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191428وفً تارٌخ  444993سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  413966االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -طة  حذؾ نشاط ٌوسؾ عبدالستار دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌ -  279

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191429

تم 24191429وفً تارٌخ  413966االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -احمد دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط  -  284

 بسٌطة تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة

ابوزٌد عبدالحفٌظ و شرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / مجاالت االستثمار الفندلى وتنظٌم المعارض وادارة وتشؽٌل  -  281

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191429وفً تارٌخ  441363المرى السٌاحٌة وتؤسٌس وتؤجٌر الفنادق والمطاعم ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

تجاره وتوزٌع وبٌع -لكمالٌات ولطع ؼٌار  السٌارات ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  na3im sonsاوالد نعٌم  -  282

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  396311كمالٌات ولطع ؼٌار السٌارات بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تجاره وتوزٌع وبٌع كمالٌات ولطع ؼٌار السٌارات بكافه -عٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح عبد الرحمن ن -  283

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة24191434وفً تارٌخ  396311انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل 24191434وفً تارٌخ  399754سبك لٌدها برلم   هانئ ؼالى وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ التسوٌك ،   -  284

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

مبرون شبل وولدة وجدان وشركاة ، توصٌة بسٌطة  االتجار فى االلمشه والمنسوجات بكافة انواعها واضافة نشاط االتجار  -  285

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24191434وفً تارٌخ  354719م   فى المفروشات والبطاطٌن والمالبس الجاهزه ،  سبك لٌدها برل

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تصنٌع اعمده االناره وصوارى اناره وابراج الكهرباء بمختلؾ  -اٌهاب خضر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  286

وله المؽطاه وتصنٌع لوحات الجهد المتوسط انواعها وتصنٌع كابالت الكهرباء بمختلؾ انواعها وتصنٌع البارات النحاسٌه المعز
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تم تعدٌل النشاط , 24191431وفً تارٌخ  399185واكشان المحوالت بانواعها وجلفته المعادن على الساخن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة 24191448وفً تارٌخ  413716ائل سعٌد ودمحم جوده ومها دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   و -  1

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24191448وفً تارٌخ  413716وائل سعٌد ودمحم جوده ومها دمحم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 خاص , وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191428وفً تارٌخ  445937اسامه شعبان دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24191428وفً تارٌخ  445937اسامه شعبان دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 صوصؾ التؤشٌر: خا

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191443وفً تارٌخ  336338سام للرحالت والنمل الجماعى ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191443وفً تارٌخ  336338ناجً بخٌت متٌاس وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191443وفً تارٌخ  396594محمود خٌرى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191447وفً تارٌخ  69573لسٌد العربى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   خالد ا -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  69573شركه جرٌش للمالبس الجاهزه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التؤشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  69573لنظارات ) جان جرٌش وورثه فإاد شكرى جرٌش وشركاهم ، سبك لٌدها برلم   شركة جرٌش ل -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن24191447

تم تعدٌل الكٌان 24191447وفً تارٌخ  69573شركة جرٌش للنظارات ، سبك لٌدها برلم    -فإاد وجان جرٌش وشركاهم  -  7

 ونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامنالمان
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تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191447وفً تارٌخ  69573شركه جرٌش للنظارات ، سبك لٌدها برلم    -  8

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 24191447وفً تارٌخ  69573شركه جرٌش للنظارات فإاد وجان جرٌش وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 لمانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامنا

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  371619بسمه عبدالرإوؾ لطفى وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  14

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

لكٌان المانونى  , وصؾ تم تعدٌل ا24191447وفً تارٌخ  371619عبد الرإوؾ لطفى السٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  371619عبد الرإوؾ لطفى السٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 24191447رٌخ وفً تا 371619بسمه عبدالرإوؾ لطفى و اٌثار عبدالرإوؾ لطفى ، سبك لٌدها برلم    -  13

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  171142امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191447ارٌخ وفً ت 171142طلعت ورافت الباجوري ، سبك لٌدها برلم    -  15

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24191447وفً تارٌخ  171142رافت عبد العزٌز الباجورى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191447وفً تارٌخ  171142 امٌر احمد فإاد عبدالسالم وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم   -  17

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  413716دمحم جوده ومها دمحم وشرٌكتهم ، سبك لٌدها برلم    -  18

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  413494ا برلم   هانى عادل توفٌك ناجى و شرٌكته ، سبك لٌده -  19

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  413494هانى عادل توفٌك ناجى وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  24

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 24191448وفً تارٌخ  352717اى وشركاه( ، سبك لٌدها برلم   مٌركو لالنشاءات )مجدى موسى صدلى بش -  21

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191448وفً تارٌخ  424654حسن دمحم نور الدٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24191414وفً تارٌخ  372549احسان الرٌس وشركائها ، سبك لٌدها برلم    مها دمحم سامى -  23

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24191414وفً تارٌخ  372549مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  24

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24191414وفً تارٌخ  372549شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191414وفً تارٌخ  372549حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  26

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191415وفً تارٌخ  367758سهٌر عبد العظٌم وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  27

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  367758الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه ) شرٌؾ عبدالمنعم وشركاه( ، سبك لٌدها برلم    -  28

 ان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الك24191415ٌ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191417وفً تارٌخ  351268عزة ناجى وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  29

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191417وفً تارٌخ  351268دمحم الظواهرى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  34

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة 24191417وفً تارٌخ  351268احمد فإاد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  31

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة 24191417وفً تارٌخ  351268دٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم   نجم ال -  32

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة 24191417وفً تارٌخ  351268احمد فإاد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  33

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191417وفً تارٌخ  351268سبك لٌدها برلم   شرٌؾ ابراهٌم وشرٌكه ،  -  34

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191421وفً تارٌخ  447435طارق محمود دمحم حسن و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  35

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  144892، سبك لٌدها برلم   اسماعٌل احمد دمحم وشركاه  -  36

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 24191422وفً تارٌخ  144892عبد السالم عبد الوهاب عبد الكرٌم وشرٌكه اسماعٌل احمد دمحم ، سبك لٌدها برلم    -  37

 ةتعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌط

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191422وفً تارٌخ  144892اسماعٌل احمد  دمحم وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  38

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  146894شركه نبٌل و امٌل لمعً سدران ، سبك لٌدها برلم    -  39

 بسٌطة التؤشٌر: توصٌة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191424وفً تارٌخ  146894لمعً سدران و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  44

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191424وفً تارٌخ  146894امٌل لمعى سدران وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  41

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191429وفً تارٌخ  414847مروه جالل وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  42

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191429وفً تارٌخ  414847مروة جالل وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  43

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191429وفً تارٌخ  414847ل و احمد دمحم ، سبك لٌدها برلم   مروة جال -  44

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 24191429وفً تارٌخ  414847خالد عطٌه و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  45

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  428519الحمٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   بسام عبدالفتاح عبد -  46

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24191431وفً تارٌخ  391443ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  47

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 24191431وفً تارٌخ  391443مماومه االفات والخدمات ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   المتحده ل -  48

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ24191431وفً تارٌخ  428394دمحم وحسام لتجاره السٌارات ، سبك لٌدها برلم    -  49

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24191431وفً تارٌخ  428394دمحم محمود وشرٌكه لتجارة السٌارات ، سبك لٌدها برلم    -  54

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم كمال مصطفى  428154توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191441،  فى تارٌخ :   -  1

 دمحم وشركاه

 الى: ماجد ثروت وشرٌكته 268794توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191441،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: ماجد ثروت وشرٌكته 268794تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن    24191441،  فى تارٌخ :   -  3

الى: شركه عبدالرازق  422927شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191441،  فى تارٌخ :   -  4

 سالمه و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  399171توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191442،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح رمزى الفمى وشركاه

الى: عادل ٌوسؾ فهمى  412916توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191442،  فى تارٌخ :   -  6

 ٌكتهوشر

الى: على احمد دمحم احمد و  444456توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191442،  فى تارٌخ :   -  7

 شرٌكٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: على احمد دمحم احمد و  444456شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191442،  فى تارٌخ :   -  8

 شرٌكٌه

 الى: حمدي حافظ وشركاه 329419شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191443،  فى تارٌخ :   -  9

الى: امنه احمد عبد  423242توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191443،  فى تارٌخ :   -  14

 الرحمن وشرٌكتها

الى: محمود خٌرى  441416شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191443خ : ،  فى تارٌ  -  11

 وشرٌكه

الى: محمود احمد كمال  226866شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191443،  فى تارٌخ :   -  12

 وشرٌكه

الى: دمحم روبى عبدهللا  441364سٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة ب  24191443،  فى تارٌخ :   -  13

 اسماعٌل وشرٌكه

الى: محمود احمد كمال  226866توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191443،  فى تارٌخ :   -  14

 وشرٌكه

الى: رامى لٌشاع فوزى  411323تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن   24191447،  فى تارٌخ :   -  15

 عبد الشهٌد وشرٌكٌه

الى: بسمه عبدالرإوؾ  371619توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191447،  فى تارٌخ :   -  16

 لطفى وشرٌكتها

الى: بسمه عبدالرإوؾ  371619ٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بس  24191447،  فى تارٌخ :   -  17

 لطفى وشرٌكتها

الى: بسمه عبدالرإوؾ  371619شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191447،  فى تارٌخ :   -  18

 لطفى وشرٌكتها

الى: خالد السٌد العربى  69573تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن   24191447،  فى تارٌخ :   -  19

 وشرٌكه

الى: خالد السٌد العربى  69573شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191447،  فى تارٌخ :   -  24

 وشرٌكه

الى: خالد السٌد العربى  69573تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر ب  24191447،  فى تارٌخ :   -  21

 وشرٌكه

الى: خالد السٌد العربى  69573توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191447،  فى تارٌخ :   -  22

 وشرٌكه

الى: امٌر احمد فإاد  171142ركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الش  24191447،  فى تارٌخ :   -  23

 عبدالسالم وشرٌكه

الى: امٌر احمد فإاد  171142توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191447،  فى تارٌخ :   -  24

 عبدالسالم وشرٌكه

الى: امٌر احمد فإاد  171142الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم   24191447،  فى تارٌخ :   -  25

 عبدالسالم وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: عصام الدٌن دمحم  366794توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191447،  فى تارٌخ :   -  26

 شدٌد عٌد وشركاه

الى: مكتبة الدار العربٌه  256121سم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل ا  24191448،  فى تارٌخ :   -  27

 للكتاب ) دمحم رشاد وشركاه (

الى: هانى عادل توفٌك  413494شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191448،  فى تارٌخ :   -  28

 ناجى و شرٌكته

الى: هانى عادل توفٌك  413494التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم  24191448،  فى تارٌخ :   -  29

 ناجى و شرٌكته

الى: دمحم جوده ومها دمحم  413716توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191448،  فى تارٌخ :   -  34

 وشرٌكتهم

الى: دمحم جوده ومها دمحم  413716لتؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم ا  24191448،  فى تارٌخ :   -  31

 وشرٌكتهم

الى: فرج هللا فاٌز فرج  444244توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191449،  فى تارٌخ :   -  32

 هللا ونادى جاد حنا جاد

الى: فرج هللا فاٌز فرج  444244شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191449،  فى تارٌخ :   -  33

 هللا ونادى جاد حنا جاد

الى: شركه سٌد حافظ  235755توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191449،  فى تارٌخ :   -  34

 وشركاه

الى: بدوى وشركاه انوار  278567توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191449،  فى تارٌخ :   -  35

 الصفا للتصدٌر

الى: حسن دمحم على عمر  321791توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  36

 وشرٌكته

الى: سامر دمحم عبدة  449468شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  37

 وشركاة

الى: شركه اومٌجا  268589شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  38

 للتسوٌك )عصام سعد وشركاه(

الى: دمحم على جابر على  244976توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  39

 وشرٌكٌه

الى: حازم الصاوى عبد  357662شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  44

 الفتاح الجندى و شركاه

الى: صابر علم الدٌن  358183توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  41

 وشركاه

الى: مها دمحم سامى  372549توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  42

 احسان الرٌس وشركائها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مها دمحم سامى  372549شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  43

 احسان الرٌس وشركائها

الى: محمود دمحم عجمى  442438شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  44

 حسن وشرٌكته

الى: راؼب مكرم راؼب  74365شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  45

 وشرٌكه

الى: راؼب مكرم راؼب  74365شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  46

 وشرٌكه

الى: راؼب مكرم راؼب  74365توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  47

 وشرٌكه

الى: اكرامى موتورز  323945شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  48

 وشركاه

الى: اكرامى موتورز  323945تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   توصٌة بسٌطة  24191414،  فى تارٌخ :   -  49

 وشركاه

الى: جوزٌؾ عزت  423648شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191414،  فى تارٌخ :   -  54

 وشرٌكه

الى: عنتر ابراهٌم سلطان  233474الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم  24191415،  فى تارٌخ :   -  51

 احمد وشركاه

الى: عنتر ابراهٌم سلطان  233474شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191415،  فى تارٌخ :   -  52

 احمد وشركاه

الى: تامر عبد الداٌم  441731الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم  24191416،  فى تارٌخ :   -  53

 وشرٌكه

الى: فاطمه دمحم  335473توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191416،  فى تارٌخ :   -  54

 عبدالرحٌم و شرٌكتها

الى: فاطمه دمحم عبدالرحٌم  335473الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة  24191416،  فى تارٌخ :   -  55

 و شرٌكتها

الى: فاروق مٌالد موسى  363977توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191416،  فى تارٌخ :   -  56

 حنا وشرٌكه

الى: فاروق مٌالد موسى  363977لممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  24191416،  فى تارٌخ :   -  57

 حنا وشرٌكه

الى: اٌهاب دمحم صالح  398464توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191417،  فى تارٌخ :   -  58

 الدٌن و شركاه

الى: شركه انجال عزٌز  335936مٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم  24191417،  فى تارٌخ :   -  59

 عبد المسٌح )عزت عزٌز وشرٌكه(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: شركه انجال عزٌز  335936شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191417،  فى تارٌخ :   -  64

 عبد المسٌح )عزت عزٌز وشرٌكه(

الى: فرج اللة احمد فرج  394859التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم   24191417،  فى تارٌخ :   -  61

 اللة وهانم عبدالحمٌد اسماعٌل وشركائهم

الى: شرٌؾ ابراهٌم  351268توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191417،  فى تارٌخ :   -  62

 وشرٌكه

الى: شرٌؾ ابراهٌم  351268شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191417،  فى تارٌخ :   -  63

 وشرٌكه

الى: شرٌؾ ابراهٌم  351268توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191417،  فى تارٌخ :   -  64

 وشرٌكه

الى: دمحم احمد عبدالرازق  418554شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191417،  فى تارٌخ :   -  65

 على وشركاه

الى: ) احمد وعمرو (  376448توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  66

 دمحم عبدالحمٌد جنٌنه وشركائهما

الى: امل فوزى دمحم  441492توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  67

 سلٌمان و شرٌكها

الى: دمحم على ؼانم دمحم  441524شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  68

 د حسٌن عبدالفتاحوشرٌكه اسامه محمو

الى: نرمٌن احمد صالح  399915توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  69

 وشرٌكها

الى: التٌسٌر لتجاره  427138شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  74

 ع الشاىوتوزٌ

الى: مركز الدراسات  358653توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191421،  فى تارٌخ :   -  71

 التخطٌطٌه والمعمارٌه )لٌلى دمحم عبد العزٌز فتحى وشركائها(

الى: انجى عبد الخالك  284468ة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد  24191422،  فى تارٌخ :   -  72

 حافظ دمحم وشرٌكها

الى: انجى عبد الخالك  284468توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  73

 حافظ دمحم وشرٌكها

الى: هبه دمحم منٌر  326943الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة  24191422،  فى تارٌخ :   -  74

 وشرٌكٌها

الى: هبه دمحم منٌر  326943توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  75

 وشرٌكٌها

الى: شركة سالم دمحم سالم  424712توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  76

 وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: هبه دمحم منٌر  326943توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  77

 وشرٌكٌها

احمد نور عبد  الى: 374773شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  78

 الرحمن وشرٌكه

الى: اسماعٌل احمد دمحم  144892توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  79

 وشركاه

احمد دمحم الى: اسماعٌل  144892شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  84

 وشركاه

الى: اسماعٌل احمد دمحم  144892شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  81

 وشركاه

الى: كرٌم دمحم على  448279شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191422،  فى تارٌخ :   -  82

 وشرٌكه

الى: نٌفٌن ابراهٌم  426125توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191423،  فى تارٌخ :   -  83

 وشركاها

الى: احمد دمحم سموكه  399484توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191423،  فى تارٌخ :   -  84

 وشركاه

الى: هانى دمحم صابر  421218شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191423ارٌخ : ،  فى ت  -  85

 وشرٌكٌه

الى: اٌمن سلٌمان  428186شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  86

 وشرٌكته

الى: امٌل لمعى سدران  146894كة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شر  24191424،  فى تارٌخ :   -  87

 وشرٌكٌه

الى: امٌل لمعى سدران  146894توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191424،  فى تارٌخ :   -  88

 وشرٌكٌه

الى: احمد عبدالجواد  361223التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم  24191427،  فى تارٌخ :   -  89

 عبدالعال وشركاه

الى: احمد عبدالجواد  361223توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191427،  فى تارٌخ :   -  94

 عبدالعال وشركاه

الى: عادل سعودى  347658توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191427،  فى تارٌخ :   -  91

 وشرٌكه

الى: دمحم نبٌل الشٌن  449843توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191427،  فى تارٌخ :   -  92

 وشركاه

الى: احمد رمضان  416797توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191427: ،  فى تارٌخ   -  93

 عزوز وشرٌكه



 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

الى: احمد رمضان عزوز  416797شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191427،  فى تارٌخ :   -  94

 وشرٌكه

الى: هشام سامى منصور  396834ٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توص  24191428،  فى تارٌخ :   -  95

 وشرٌكه

الى: عنتر ابراهٌم سلطان  233474شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191428،  فى تارٌخ :   -  96

 احمد وشرٌكٌه

الى: عنتر ابراهٌم سلطان  233474طة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌ  24191428،  فى تارٌخ :   -  97

 احمد وشرٌكٌه

الى: ؼمرى للمماوالت  288822توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191428،  فى تارٌخ :   -  98

 واالستثمار العمارى

الى: احمد كرم دمحم صالح  399428ة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شرك  24191428،  فى تارٌخ :   -  99

 وشرٌكه

الى: شركه ورثه عادل  284396توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191429،  فى تارٌخ :   -  144

 تماس جاد وعنهم فوزٌه سلٌمان واصؾ وشركاها

الى: ٌوسؾ عبدالستار  413966توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191429ى تارٌخ : ،  ف  -  141

 دمحم وشركاه

الى: مروه جالل  414847شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191429،  فى تارٌخ :   -  142

 وشركاها

الى: مروه جالل  414847توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191429،  فى تارٌخ :   -  143

 وشركاها

الى: ٌوسؾ حبٌب عٌاد  315642شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191434،  فى تارٌخ :   -  144

 و شركاه

الى: عمرو عبد السالم  417174تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن    24191434،  فى تارٌخ :   -  145

 عبد الحمٌد وشرٌكه

الى: اسالم  حسن  417993توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191434،  فى تارٌخ :   -  146

 عباس وشركاه

الى: شركة مها السٌد  419548م التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  ت  24191431،  فى تارٌخ :   -  147

 حسن رزق عامر وشرٌكتها

الى: بسام عبدالفتاح  428519شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191431،  فى تارٌخ :   -  148

 عبدالحمٌد وشرٌكه

الى: حسٌن سالمه نظٌر  393171ة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌ  24191431،  فى تارٌخ :   -  149

 وشركاه

الى: دمحم وحسام لتجاره  428394توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24191431،  فى تارٌخ :   -  114

 السٌارات



 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

الى: دمحم وحسام لتجاره  428394تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن    24191431،  فى تارٌخ :   -  111

 السٌارات

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم رضا ابراهٌم صوابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1

 283833برلم       24191441

دمحم رضا ابراهٌم صوابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  2

 283833برلم       24191441

 رضا ابراهٌم صوابى نصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : -  3

 283833برلم       24191441

رضا ابراهٌم صوابى نصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  4

 283833برلم       24191441

دمحم رضا ابراهٌم صوابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  5

للشرٌكٌن السٌد / رضا ابراهٌم صوابى والسٌد / دمحم رضا ابراهٌم صوابى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما منفردٌن حك التعامل باسم 

ود مع كافة الجهات الحكومٌة والخاصة والتولٌع على الشٌكات منفردٌن والتعامل مع البنون فى الرهن الشركة والتولٌع على العم

واالستدانة وحك البٌع والشراء باسم الشركة وعمل توكٌالت باسم الشركة للمحامٌن والتولٌع امام الشهر العمارى والمرور باسم 

 283833برلم       24191441:  الشركة واصدار خطابات الضمان منفردٌن باسم ، تارٌخ

دمحم رضا ابراهٌم صوابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  6

باسم للشرٌكٌن السٌد / رضا ابراهٌم صوابى والسٌد / دمحم رضا ابراهٌم صوابى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما منفردٌن حك التعامل 

الشركة والتولٌع على العمود مع كافة الجهات الحكومٌة والخاصة والتولٌع على الشٌكات منفردٌن والتعامل مع البنون فى الرهن 

واالستدانة وحك البٌع والشراء باسم الشركة وعمل توكٌالت باسم الشركة للمحامٌن والتولٌع امام الشهر العمارى والمرور باسم 

 283833برلم       24191441ت الضمان منفردٌن باسم ، تارٌخ : الشركة واصدار خطابا

رضا ابراهٌم صوابى نصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  7

دٌن ولهما منفردٌن حك التعامل باسم للشرٌكٌن السٌد / رضا ابراهٌم صوابى والسٌد / دمحم رضا ابراهٌم صوابى مجتمعٌن او منفر

الشركة والتولٌع على العمود مع كافة الجهات الحكومٌة والخاصة والتولٌع على الشٌكات منفردٌن والتعامل مع البنون فى الرهن 

مرور باسم واالستدانة وحك البٌع والشراء باسم الشركة وعمل توكٌالت باسم الشركة للمحامٌن والتولٌع امام الشهر العمارى وال

 283833برلم       24191441الشركة واصدار خطابات الضمان منفردٌن باسم ، تارٌخ : 

رضا ابراهٌم صوابى نصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  8

ابراهٌم صوابى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما منفردٌن حك التعامل باسم للشرٌكٌن السٌد / رضا ابراهٌم صوابى والسٌد / دمحم رضا 

الشركة والتولٌع على العمود مع كافة الجهات الحكومٌة والخاصة والتولٌع على الشٌكات منفردٌن والتعامل مع البنون فى الرهن 

لتولٌع امام الشهر العمارى والمرور باسم واالستدانة وحك البٌع والشراء باسم الشركة وعمل توكٌالت باسم الشركة للمحامٌن وا

 283833برلم       24191441الشركة واصدار خطابات الضمان منفردٌن باسم ، تارٌخ : 

دمحم رضا ابراهٌم صوابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  الشركة وفتح الحسابات وكافة التعامالت مع الحكومٌة والبنون باسم  -  9

 283833برلم       24191441الشركة ، تارٌخ : 
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دمحم رضا ابراهٌم صوابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  الشركة وفتح الحسابات وكافة التعامالت مع الحكومٌة والبنون باسم  -  14

 283833برلم       24191441الشركة ، تارٌخ : 

كافة التعامالت مع الحكومٌة والبنون رضا ابراهٌم صوابى نصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة وفتح الحسابات و -  11

 283833برلم       24191441باسم الشركة ، تارٌخ : 

رضا ابراهٌم صوابى نصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة وفتح الحسابات وكافة التعامالت مع الحكومٌة والبنون  -  12

 283833برلم       24191441باسم الشركة ، تارٌخ : 

مت ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه لحك االداره والتولٌع عباره / البٌع الصول وممتلكاتها اشرؾ عص -  13

 359365برلم       24191441العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه ولصالحها للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع عباره / البٌع الصول وممتلكاتها اشرؾ عصمت ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه لحك ا -  14

 359365برلم       24191441العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه ولصالحها للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

بنفس الصفات دمحم محمود دمحم دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالٌٌن  -  15

 251823برلم       24191441، تارٌخ :  2419/9/34واالختصاصات لمدة ثالث سنوات اخرى تبدا من 

برلم       24191441ثروت نجٌب بسطوروس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  16

268794 

برلم       24191441خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :   ثروت نجٌب بسطوروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  17

268794 

برلم       24191441ثروت نجٌب بسطوروس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  18

268794 

برلم       24191441ثروت نجٌب بسطوروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  19

268794 

برلم       24191441ماجد ثروت نجٌب بسطورس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  24

268794 

برلم       24191441ماجد ثروت نجٌب بسطورس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  21

268794 

برلم       24191441ثروت نجٌب بسطورس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  ماجد -  22

268794 

برلم       24191441ماجد ثروت نجٌب بسطورس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  23

268794 

ر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثروت ثروت نجٌب بسطوروس  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  24

 268794برلم       24191441نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

د/ماجد ثروت ثروت نجٌب بسطوروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌ -  25

 268794برلم       24191441نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ثروت نجٌب بسطوروس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثروت  -  26

 268794برلم       24191441ن او منفردٌن ، تارٌخ : نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌ
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ثروت نجٌب بسطوروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثروت  -  27

 268794برلم       24191441نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اجد ثروت نجٌب بسطورس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثروت م -  28

 268794برلم       24191441نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثروت ماجد ثروت نجٌب بسطورس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االد -  29

 268794برلم       24191441نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

وت ماجد ثروت نجٌب بسطورس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثر -  34

 268794برلم       24191441نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ماجد ثروت نجٌب بسطورس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن وهم / السٌد/ماجد ثروت  -  31

 268794برلم       24191441نفردٌن ، تارٌخ : نجٌب بسطورس والسٌده/ شٌرٌن ثروت نجٌب مجتمعٌن او م

دمحم على ٌوسؾ مرسى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اتفك جمٌع االطراؾ على ان  لكال من دمحم على ٌوسؾ  -  32

ن او مرسىا واحمد عادل بدوى محمود واحمد على ٌوسؾ مرسى لهم الحك فى توكٌل الؽٌر واٌضا لهم الحك فى كفالة الؽٌر مجتمعٌ

 337534برلم       24191441منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       24191441دمحم على عبدالحافظ سمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  33

422927 

برلم       24191441دمحم على عبدالحافظ سمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  34

422927 

برلم       24191441ٌاسر احمد احمد دمحم رزق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  35

422927 

برلم       24191441شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   ٌاسر احمد احمد دمحم رزق -  36

422927 

برلم       24191441دمحم على عبدالحافظ سمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  37

422927 

برلم       24191441واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم على عبدالحافظ سمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج -  38

422927 

برلم       24191441ٌاسر احمد احمد دمحم رزق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  39

422927 

برلم       24191441 ٌاسر احمد احمد دمحم رزق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -  44

422927 

خالد دمحم دمحم الجبه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع  كما هو لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس  -  41

منفردٌن  ولٌد اسماعٌل عبد الرحمن مجتمعٌن او -االختصاصات  وٌكون حك  االلتراض والرهن للسٌد/ خالد دمحم دمحم الجبه والسٌد 

 264616برلم       24191441، تارٌخ : 

خالد دمحم دمحم الجبه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع  كما هو لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس  -  42

الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن  ولٌد اسماعٌل عبد -االختصاصات  وٌكون حك  االلتراض والرهن للسٌد/ خالد دمحم دمحم الجبه والسٌد 

 264616برلم       24191441، تارٌخ : 
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خالد دمحم دمحم الجبه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع  كما هو لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس  -  43

ولٌد اسماعٌل عبد الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن  -االختصاصات  وٌكون حك  االلتراض والرهن للسٌد/ خالد دمحم دمحم الجبه والسٌد 

 264616برلم       24191441، تارٌخ : 

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  44

 241988م   برل    24191441مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  45

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  46

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  47

 241988برلم       24191441تارٌخ : مجدى شعبان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ،  -  48

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  49

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  54

 241988برلم       24191441دٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ : مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  م -  51

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  52

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  53

 241988برلم       24191441بان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ : مجدى شع -  54

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  55

 241988   برلم    24191441مجدى شعبان على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  56

 241988برلم       24191441مجدى شعبان على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مصر الجدٌدة ، تارٌخ :  -  57

عمرو بٌومى جعفر خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/ حك االدارة و التولٌع موكله  -  58

فردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه و لهم الحك فمط لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او من

 348941برلم       24191441فى اى تصرفات لانونٌه من رهن او بٌع او الحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

بح/ حك االدارة و التولٌع موكله دمحم بٌومً جعفر خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌص -  59

لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه و لهم الحك فمط 

 348941برلم       24191441فى اى تصرفات لانونٌه من رهن او بٌع او الحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن  لٌصبح شرٌن  دمحم كمال -  64

 428154برلم       24191441موصى ، تارٌخ : 

دمحم كمال مصطفى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن  لٌصبح شرٌن  -  61

 428154برلم       24191441موصى ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم دمحم على السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن  لٌصبح شرٌن موصى  -  62

 428154برلم       24191441، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم دمحم على السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن  لٌصبح شرٌن موصى  -  63

 428154برلم       24191441، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191441عمرو بٌومى جعفر خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  64

348941 

 348941برلم       24191441دمحم بٌومً جعفر خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  65

له حك االدارة  -دمحم كمال مصطفى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  66

عام المسئول عن التولٌع على الشٌكات وتحرٌرها منفردا واٌضا تتم كل المعامالت البنكٌه والتولٌع منفردا لٌصبح المدٌر ال

والمعامالت الحكومٌه من خالله منفردا وله حك االداره منفردا وال ٌنوب عنه احد فى االداره اال بتوكٌل رسمى وله كافة السلطات 

سم الشركه وبعنونها لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى حك الشركه لتنفٌذ ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه با

 428154برلم       24191441وله حك التعامل امام البنون بالسحب واالٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

رة له حك االدا -دمحم كمال مصطفى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  67

والتولٌع منفردا لٌصبح المدٌر العام المسئول عن التولٌع على الشٌكات وتحرٌرها منفردا واٌضا تتم كل المعامالت البنكٌه 

والمعامالت الحكومٌه من خالله منفردا وله حك االداره منفردا وال ٌنوب عنه احد فى االداره اال بتوكٌل رسمى وله كافة السلطات 

ط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وبعنونها لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى حك الشركه لتنفٌذ ؼرض الشركه بشر

 428154برلم       24191441وله حك التعامل امام البنون بالسحب واالٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

له حك االدارة  -ن بجعله شرٌن متضامن احمد ابراهٌم دمحم على السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌ -  68

والتولٌع منفردا لٌصبح المدٌر العام المسئول عن التولٌع على الشٌكات وتحرٌرها منفردا واٌضا تتم كل المعامالت البنكٌه 

افة السلطات والمعامالت الحكومٌه من خالله منفردا وله حك االداره منفردا وال ٌنوب عنه احد فى االداره اال بتوكٌل رسمى وله ك

لتنفٌذ ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وبعنونها لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى حك الشركه 

 428154برلم       24191441وله حك التعامل امام البنون بالسحب واالٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

له حك االدارة  -بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن بجعله شرٌن متضامن احمد ابراهٌم دمحم على السٌد  توصٌة  -  69

والتولٌع منفردا لٌصبح المدٌر العام المسئول عن التولٌع على الشٌكات وتحرٌرها منفردا واٌضا تتم كل المعامالت البنكٌه 

فى االداره اال بتوكٌل رسمى وله كافة السلطات  والمعامالت الحكومٌه من خالله منفردا وله حك االداره منفردا وال ٌنوب عنه احد

لتنفٌذ ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وبعنونها لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى حك الشركه 

 428154برلم       24191441وله حك التعامل امام البنون بالسحب واالٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

 كمال مصطفى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  باسم الشركه واٌضا المعامالت التى تخص اصول الشركه دمحم -  74

 428154برلم       24191441من بٌع او شراء او تمرٌر ، تارٌخ : 

ص اصول الشركه دمحم كمال مصطفى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  باسم الشركه واٌضا المعامالت التى تخ -  71

 428154برلم       24191441من بٌع او شراء او تمرٌر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم دمحم على السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  باسم الشركه واٌضا المعامالت التى تخص اصول الشركه من  -  72

 428154برلم       24191441بٌع او شراء او تمرٌر ، تارٌخ : 

اهٌم دمحم على السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  باسم الشركه واٌضا المعامالت التى تخص اصول الشركه من احمد ابر -  73

 428154برلم       24191441بٌع او شراء او تمرٌر ، تارٌخ : 

برلم       24191442اشرؾ توفٌك دمحم عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  74

217856 

برلم       24191442عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  75

217856 

برلم       24191442عمرو عادل توفٌك دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  76

217856 
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اشرؾ توفٌك دمحم عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح الى من الشركاء الثالثه  -  77

المتضامنٌن السٌد / عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم اوالسٌد / توفٌك عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم او المهندس / عمرو عادل توفٌك دمحم 

اله االلتراض من البنون او التولٌع على عمود الكفاالت او الرهون البنكٌه او الؽٌر بنكٌه وسائر مجتمعٌن او منفردٌن وفى ح

المعامالت والتعهدات االخرى وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة ٌلزم تولٌع شرٌكٌن مجتمعٌن على ان ٌكون السٌد / عادل توفٌك دمحم 

 217856برلم       24191442خ : عبد الرحٌم احدهما بشرط ان تكون االعمال ، تارٌ

عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح الى من الشركاء  -  78

ادل توفٌك الثالثه المتضامنٌن السٌد / عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم اوالسٌد / توفٌك عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم او المهندس / عمرو ع

دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وفى حاله االلتراض من البنون او التولٌع على عمود الكفاالت او الرهون البنكٌه او الؽٌر بنكٌه وسائر 

المعامالت والتعهدات االخرى وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة ٌلزم تولٌع شرٌكٌن مجتمعٌن على ان ٌكون السٌد / عادل توفٌك دمحم 

 217856برلم       24191442رحٌم احدهما بشرط ان تكون االعمال ، تارٌخ : عبد ال

عمرو عادل توفٌك دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح الى من الشركاء الثالثه  -  79

دمحم عبدالرحٌم او المهندس / عمرو عادل توفٌك دمحم المتضامنٌن السٌد / عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم اوالسٌد / توفٌك عادل توفٌك 

مجتمعٌن او منفردٌن وفى حاله االلتراض من البنون او التولٌع على عمود الكفاالت او الرهون البنكٌه او الؽٌر بنكٌه وسائر 

كون السٌد / عادل توفٌك دمحم المعامالت والتعهدات االخرى وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة ٌلزم تولٌع شرٌكٌن مجتمعٌن على ان ٌ

 217856برلم       24191442عبد الرحٌم احدهما بشرط ان تكون االعمال ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التى تصدر منهما باسم وعنوان الشركه وضمن ؼرض من  -  84

الصول الشركه العمارٌه او المنموله باسم الشركة فٌلزم تولٌع الثالثه شركاء اؼراضها وفى حاله التولٌع على عمود البٌع والشراء 

برلم       24191442المتضامنٌن معا ولجمٌع الشركاء ان ٌنٌبوا عنهم من ٌشاءون فى كل هذه االداره او بعضها ، تارٌخ : 

217856 

تى تصدر منهما باسم وعنوان الشركه وضمن ؼرض عادل توفٌك دمحم عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ال -  81

من اؼراضها وفى حاله التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه العمارٌه او المنموله باسم الشركة فٌلزم تولٌع الثالثه 

برلم       24191442 شركاء المتضامنٌن معا ولجمٌع الشركاء ان ٌنٌبوا عنهم من ٌشاءون فى كل هذه االداره او بعضها ، تارٌخ :

217856 

عمرو عادل توفٌك دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  التى تصدر منهما باسم وعنوان الشركه وضمن ؼرض من  -  82

اؼراضها وفى حاله التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه العمارٌه او المنموله باسم الشركة فٌلزم تولٌع الثالثه شركاء 

برلم       24191442تضامنٌن معا ولجمٌع الشركاء ان ٌنٌبوا عنهم من ٌشاءون فى كل هذه االداره او بعضها ، تارٌخ : الم

217856 

برلم       24191442اٌمن عبدالرحٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االشراؾ على ادارة فرع اسواق اسٌوط ، تارٌخ :  -  83

355784 

برلم       24191442ٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االشراؾ على ادارة فرع اسواق اسٌوط ، تارٌخ : اٌمن عبدالرح -  84

355784 

ٌمثل المدٌرون الشسركة فى  2421/8/14عباس حسن اسماعٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وتنهى مدة االدارة االولى فى  -  85

عٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة هذا عاللاتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او مجتم

 268282برلم       24191442العمد او لانون الشركات والئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرون  2421/8/14فى  سماح عباس حسن اسماعٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وتنهى مدة االدارة االولى -  86

الشسركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 

 268282برلم       24191442احتفظ بة هذا العمد او لانون الشركات والئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

امٌر مراد دمحم شعالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون / للطرؾ االول السٌد / امٌر مراد دمحم  -  87

شعالن والطرؾ الثانى السٌد / شرٌؾ دمحم مراد شعالن ٌمثالن المدٌرٌن للشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فى 
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ات الدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن اؼراضها و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع هذا الصدد اوسع السلط

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن 

 399335برلم       24191442وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك ، تارٌخ : 

امٌر مراد دمحم شعالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عموج الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها  -  88

ض ما العمارٌة ولهما حك ابرام العمود التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بع

 399335برلم       24191442ذكر ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم ابوٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ادارة الشركه والتولٌع عنها والمسئولٌه امام الجهات الحكومٌه  -  89

السٌد رمزى حشمت  وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم لكل من الشرٌكٌن المتضامنٌن

دمحم والسٌد دمحم احمد دمحم ابوٌوسؾ منفردٌن ولهما فى سبٌل ذلن كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما منفردان اٌضا حك 

التولٌع امام البنون وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه والسحب واالٌداع وصرؾ الشٌكات باسم الشركه اما عمود 

 399171برلم       24191442بٌع الصول الشركه الثابته والمنموله وااللتراض ، تارٌخ : الشراء وال

دمحم احمد دمحم ابوٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ادارة الشركه والتولٌع عنها والمسئولٌه امام الجهات الحكومٌه  -  94

ة اشكالهم لكل من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد رمزى حشمت وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكاف

دمحم والسٌد دمحم احمد دمحم ابوٌوسؾ منفردٌن ولهما فى سبٌل ذلن كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما منفردان اٌضا حك 

ٌكات باسم الشركه اما عمود التولٌع امام البنون وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه والسحب واالٌداع وصرؾ الش

 399171برلم       24191442الشراء والبٌع الصول الشركه الثابته والمنموله وااللتراض ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم ابوٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والرهن الصول الشركه فال تنفٌذ فى حك الشركه اال بتولٌع اى من  -  91

 399171برلم       24191442معا مع الشرٌن الموصى ، تارٌخ : الشرٌكان المتضامنان مجت

دمحم احمد دمحم ابوٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والرهن الصول الشركه فال تنفٌذ فى حك الشركه اال بتولٌع اى من  -  92

 399171برلم       24191442الشرٌكان المتضامنان مجتمعا مع الشرٌن الموصى ، تارٌخ : 

سٌد عرفه احمد ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع للشركاء / على احمد دمحم احمد و احمد على  -  93

احمد دمحم و سٌد عرفه احمد ابوسرٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و 

فى فتح الحسابات و السحب و االٌداع اما فٌما ٌتعلك بااللتراض و الرهن و شراء و بٌع اصول الشركة فتكون التعامل مع البنون 

 444456برلم       24191442للشرٌن االول /على احمد دمحم احمد منفردا ، تارٌخ : 

كاء / على احمد دمحم احمد و احمد على سٌد عرفه احمد ابوسرٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع للشر -  94

احمد دمحم و سٌد عرفه احمد ابوسرٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و 

ل الشركة فتكون التعامل مع البنون فى فتح الحسابات و السحب و االٌداع اما فٌما ٌتعلك بااللتراض و الرهن و شراء و بٌع اصو

 444456برلم       24191442للشرٌن االول /على احمد دمحم احمد منفردا ، تارٌخ : 

سٌد عرفه احمد ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع للشركاء / على احمد دمحم احمد و احمد على  -  95

نفردٌن و لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و احمد دمحم و سٌد عرفه احمد ابوسرٌع مجتمعٌن او م

التعامل مع البنون فى فتح الحسابات و السحب و االٌداع اما فٌما ٌتعلك بااللتراض و الرهن و شراء و بٌع اصول الشركة فتكون 

 444456  برلم     24191442للشرٌن االول /على احمد دمحم احمد منفردا ، تارٌخ : 

سٌد عرفه احمد ابوسرٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع للشركاء / على احمد دمحم احمد و احمد على  -  96

احمد دمحم و سٌد عرفه احمد ابوسرٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و 

البنون فى فتح الحسابات و السحب و االٌداع اما فٌما ٌتعلك بااللتراض و الرهن و شراء و بٌع اصول الشركة فتكون  التعامل مع

 444456برلم       24191442للشرٌن االول /على احمد دمحم احمد منفردا ، تارٌخ : 

ولٌع للشركاء / على احمد دمحم احمد و احمد على سٌد عرفه احمد ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و الت -  97

احمد دمحم و سٌد عرفه احمد ابوسرٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و بٌع اصول الشركة فتكون التعامل مع البنون فى فتح الحسابات و السحب و االٌداع اما فٌما ٌتعلك بااللتراض و الرهن و شراء 

 444456برلم       24191442للشرٌن االول /على احمد دمحم احمد منفردا ، تارٌخ : 

سٌد عرفه احمد ابوسرٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع للشركاء / على احمد دمحم احمد و احمد على  -  98

عٌن او منفردٌن و لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و احمد دمحم و سٌد عرفه احمد ابوسرٌع مجتم

التعامل مع البنون فى فتح الحسابات و السحب و االٌداع اما فٌما ٌتعلك بااللتراض و الرهن و شراء و بٌع اصول الشركة فتكون 

 444456برلم       24191442للشرٌن االول /على احمد دمحم احمد منفردا ، تارٌخ : 

برلم       24191443جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  99

443243 

امنه احمد عبد الرحمن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  144

 423242برلم       24191443

امنه احمد عبد الرحمن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  141

 423242برلم       24191443

رٌخ : اسماء عماد حمدى سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تا -  142

 423242برلم       24191443

اسماء عماد حمدى سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  143

 423242برلم       24191443

االول السٌده/ امنه امنه احمد عبد الرحمن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للطرؾ  -  144

احمد عبد الرحمن ابراهٌم  ولها  كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك االٌداع او التصرؾ او السحب من البنون بشرط ان 

 423242برلم       24191443ٌكون كل التصرفات واالعمال التى تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

بد الرحمن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول السٌده/ امنه امنه احمد ع -  145

احمد عبد الرحمن ابراهٌم  ولها  كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك االٌداع او التصرؾ او السحب من البنون بشرط ان 

 423242برلم       24191443ان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : ٌكون كل التصرفات واالعمال التى تصدر منها بعنو

اسماء عماد حمدى سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول السٌده/ امنه احمد عبد  -  146

لسحب من البنون بشرط ان ٌكون كل الرحمن ابراهٌم  ولها  كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك االٌداع او التصرؾ او ا

 423242برلم       24191443التصرفات واالعمال التى تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

اسماء عماد حمدى سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول السٌده/ امنه احمد عبد  -  147

ولها  كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك االٌداع او التصرؾ او السحب من البنون بشرط ان ٌكون كل  الرحمن ابراهٌم 

 423242برلم       24191443التصرفات واالعمال التى تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الشرٌن االول محمود خٌرى عبد المجٌد متولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  148

احمد سعد على محمود ولهم كافه السلطات مجتمعٌن او منفردٌن لتحمٌك ؼرض -محمود خٌرى عبد المجٌد -والثانى المتضامنٌن فمط 

فى حك الشركه ولهم الحك الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه 

فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات والمعامالت التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى اصلى 

 396594برلم       24191443او تبعى او بٌع او تنازل بعض او كل اصول الشركه وكذلن فتح وؼلك ، تارٌخ : 

لمجٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الشرٌن االول محمود خٌرى عبد ا -  149

احمد سعد على محمود ولهم كافه السلطات مجتمعٌن او منفردٌن لتحمٌك ؼرض -محمود خٌرى عبد المجٌد -والثانى المتضامنٌن فمط 

كه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى حك الشركه ولهم الحك الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشر

فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات والمعامالت التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى اصلى 

 396594برلم       24191443او تبعى او بٌع او تنازل بعض او كل اصول الشركه وكذلن فتح وؼلك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسابات بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول  -  114

الشركه او بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع الشهر العمارى والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى 

برلم       24191443ت المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها من االجراءات مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : كافه االجراءا

396594 

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسابات بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول  -  111

لن التعامل مع الشهر العمارى والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى الشركه او بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذ

برلم       24191443كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها من االجراءات مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

396594 

    24191443امن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متض -  112

 93474برلم   

    24191443عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

 93474برلم   

    24191443خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  114

 93474برلم   

    24191443عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  115

 93474برلم   

    24191443الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج  -  116

 93474برلم   

    24191443عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  117

 93474برلم   

    24191443ن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌ -  118

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  119

 93474برلم   

    24191443تلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واس -  124

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  121

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  122

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  123

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  124

 93474برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  125

 93474برلم   

    24191443ؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشر -  126

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  127

 93474برلم   

    24191443ٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ توف -  128

 93474برلم   

    24191443اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  129

 93474برلم   

    24191443 عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل توفٌك دمحم -  134

 93474برلم   

    24191443عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  131

 93474برلم   

    24191443د الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل توفٌك دمحم عب -  132

 93474برلم   

    24191443عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  133

 93474برلم   

    24191443حٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل توفٌك دمحم عبد الر -  134

 93474برلم   

    24191443عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  135

 93474برلم   

شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم عبد عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم   -  136

 93474برلم       24191443الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  137

 93474برلم       24191443الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : عبد 

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم عبد  -  138

 93474برلم       24191443الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

بد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم عادل توفٌك دمحم ع -  139

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

ك دمحم عبد عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌ -  144

 93474برلم       24191443الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  141

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم اشرؾ  -  142

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

من اشرؾ توفٌك دمحم اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضا -  143

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  144

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  145

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

شرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لل -  146

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  147

 93474لم   بر    24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  148

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره -  149

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  154

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

لشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع ل -  151

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  152

 93474لم   بر    24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

اشرؾ توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  153

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم عبد  عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره -  154

 93474برلم       24191443الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  155

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم عبد  -  156

 93474برلم       24191443الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم   عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  157

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم عبد  -  158

 93474برلم       24191443تارٌخ :  الرحٌم منفردا دون سواه ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عادل توفٌك دمحم عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ توفٌك دمحم  -  159

 93474برلم       24191443عبد الرحٌم منفردا دون سواه ، تارٌخ : 

شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح /للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌد حمدى حافظ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و  -  164

برلم       24191443او منفردٌن و بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركه و ضمن اعمالها ، تارٌخ : 

329419 

لٌع لتصبح /للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌد حمدى حافظ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التو -  161

برلم       24191443او منفردٌن و بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركه و ضمن اعمالها ، تارٌخ : 

329419 

ح /للشركاء اسراء السٌد حامد فتحى عبدالجواد الحلفاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصب -  162

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركه و ضمن اعمالها ، تارٌخ : 

 329419برلم       24191443

اء اسراء السٌد حامد فتحى عبدالجواد الحلفاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح /للشرك -  163

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركه و ضمن اعمالها ، تارٌخ : 

 329419برلم       24191443

    24191443دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  164

 441416برلم   

    24191443دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  165

 441416برلم   

    24191443دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  166

 441416برلم   

    24191443دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  167

 441416برلم   

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  168

 441416برلم       24191443

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  169

 441416برلم       24191443

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  174

 441416برلم       24191443

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  171

 441416برلم       24191443

دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و التولٌع للثانى  -  172

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن او منفردٌن -الثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى و

لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى الشركه و 

منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح وؼلك حسابات  لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او

 441416برلم       24191443بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشركه او ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تصبح /االدارة و التولٌع للثانى دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره وحك التولٌع ل -  173

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن او منفردٌن -والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى 

و لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى الشركه 

لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح وؼلك حسابات 

 441416برلم       24191443بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشركه او ، تارٌخ : 

رٌن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و التولٌع للثانى دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و ش -  174

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن او منفردٌن -والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى 

مٌك ؼرضها لتكون نافذه فى الشركه و لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتح

لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح وؼلك حسابات 

 441416برلم       24191443بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشركه او ، تارٌخ : 

الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و التولٌع للثانى  دمحم دمحم عالء -  175

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن او منفردٌن -والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى 

منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فى الشركه و  لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر

لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح وؼلك حسابات 

 441416م   برل    24191443بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشركه او ، تارٌخ : 

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و  -  176

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن -التولٌع للثانى والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى 

ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه او منفردٌن لتحمٌك 

فى الشركه و لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح 

 441416برلم       24191443اصول الشركه او ، تارٌخ :  وؼلك حسابات بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و  -  177

م كافه السلطات مجتمعٌن احمد سعد على محمود ( و له-التولٌع للثانى والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى 

او منفردٌن لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه 

فى الشركه و لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح 

 441416برلم       24191443ابات بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشركه او ، تارٌخ : وؼلك حس

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و  -  178

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن -د المجٌد متولى التولٌع للثانى والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عب

او منفردٌن لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه 

ت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح فى الشركه و لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامال

 441416برلم       24191443وؼلك حسابات بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشركه او ، تارٌخ : 

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لتصبح /االدارة و  -  179

احمد سعد على محمود ( و لهم كافه السلطات مجتمعٌن -التولٌع للثانى والثالث المتضامنٌن فمط  )محمود خٌرى عبد المجٌد متولى 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه او منفردٌن لتحمٌك ؼرض الشركه 

فى الشركه و لهم الحك فى التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما ٌخص التعهدات و المعامالت التى تمس  اصول الشركه وكذلن فتح 

 441416برلم       24191443ه او ، تارٌخ : وؼلك حسابات بالبنون او البٌع او التنازل فٌما ٌخص اصول الشرك

دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع الشهر العمارى  -  184

ها من االجراءات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌر

 441416برلم       24191443مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع الشهر العمارى  -  181

لمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها من االجراءات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتع

 441416برلم       24191443مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع الشهر العمارى  -  182

لشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها من االجراءات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وا

 441416برلم       24191443مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عالء الدٌن عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع الشهر العمارى  -  183

كومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها من االجراءات والمصالح الح

 441416برلم       24191443مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ن التعامل مع محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذل -  184

الشهر العمارى والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها 

 441416برلم       24191443من االجراءات مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شر -  185

الشهر العمارى والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها 

 441416برلم       24191443من االجراءات مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع  محمود خٌرى -  186

الشهر العمارى والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها 

 441416برلم       24191443من االجراءات مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود خٌرى عبد المجٌد متولى سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بٌع الشركه كلها مجتمعٌن وكذلن التعامل مع  -  187

الشهر العمارى والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات فى كافه االجراءات المتعلمه بالشركه من بٌع وتنازل وؼٌرها 

 441416برلم       24191443راءات مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : من االج

رضا عرالً سالم احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل واضافه لبند االداره والتولٌع لٌصبح / الطرؾ  -  188

ركى ، تارٌخ : االول مسئول ومختص عن كل اعمال التخلٌص الجمركى والتولٌع على كل ما ٌخص اعمال التخلٌص الجم

 361925برلم       24191443

تم  -ممثال لشركة المصاعد اوتٌس بنٌوجرسى  -مختار احمد على السركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  189

ر الحسابات مدٌ -االستاذ / دمحم عبداللة حسن وحش  -تحدٌد صالحٌات التولٌع لتصبح على النحو التالى / من لهم حك التولٌع االول 

من لهم حك  -المرالب المالى  -رئٌس المطاع المالى او االستاذ / اٌهاب احمد سالم كرٌم  -او االستاذة / مارٌان عادل عدلى ٌعموب 

مدٌر الموارد  -العضو المنتدب او االستاذة / مارى روز فٌلٌب نصٌؾ  -التولٌع الثانى / المهندس / مختار احمد على السركى 

 91362برلم       24191443مدٌر الصٌانة ، تارٌخ :  -المهندس / دمحم الشربٌنى عبدالسمٌع  البشرٌة او

 275866برلم       24191443دمحم حافظ امٌن لمعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشروق ، تارٌخ :  -  194

 275866برلم       24191443تارٌخ :  دمحم حافظ امٌن لمعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشروق ، -  191

مٌشٌل رشدى معوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع : لتصبح للشركاء الثالثه المتضامنٌن  -  192

البالٌن طرؾ اول  ابراهٌم لبٌب عجبان معوض  والطرؾ الثانى " عاطؾ رضا نجٌب خلٌل "  والطرؾ الرابع " ٌوسؾ سمٌر 

عجبان" مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان موسى 

الشركه و ضمن اؼراضها  كما لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع كافه البنون بفتح الحسابات و االٌداع و السحب منها 

 396263برلم       24191443ى الشٌكات الصادره من ، تارٌخ : وصرؾ الشٌكات المحصله و التولٌع عل

ابراهٌم لبٌب عجبان عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع : لتصبح للشركاء الثالثه  -  193

لطرؾ الرابع " المتضامنٌن البالٌن طرؾ اول  ابراهٌم لبٌب عجبان معوض  والطرؾ الثانى " عاطؾ رضا نجٌب خلٌل "  وا

ٌوسؾ سمٌر موسى عجبان" مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

منهم بعنوان الشركه و ضمن اؼراضها  كما لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع كافه البنون بفتح الحسابات و االٌداع و 

 396263برلم       24191443الشٌكات المحصله و التولٌع على الشٌكات الصادره من ، تارٌخ :  السحب منها وصرؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌشٌل رشدى معوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركهكل ذلن باسم الشركة و ضمن ؼرض نشاط الشركة اما عن  -  194

ثابته و المنموله و السٌارات المالكى و النمل و االالت و عمود االلتراض و الرهن و التولٌع على سندات المدٌونٌة وشراء االصول ال

المعدات و التولٌع على عمود شراءها او بٌعها و توثٌمها أمام الشهر العمارى فهذا موكول الى الشركاء الثالثه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 396263برلم       24191443

الشركهكل ذلن باسم الشركة و ضمن ؼرض نشاط الشركة اما   ابراهٌم لبٌب عجبان عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  195

عن عمود االلتراض و الرهن و التولٌع على سندات المدٌونٌة وشراء االصول الثابته و المنموله و السٌارات المالكى و النمل و 

وكول الى الشركاء الثالثه مجتمعٌن ، االالت و المعدات و التولٌع على عمود شراءها او بٌعها و توثٌمها أمام الشهر العمارى فهذا م

 396263برلم       24191443تارٌخ : 

برلم       24191443مٌشٌل رشدى معوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  196

396263 

برلم       24191443، تارٌخ : ابراهٌم لبٌب عجبان عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله  -  197

396263 

جرجس فرج شحاتة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -  198

وله حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل عنها امام جمٌع البنون والشركات وكافة  -

والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منها باسم وعنوان الشركه وضمن اؼراضها ،  الجهات

 441364برلم       24191443تارٌخ : 

جرجس فرج شحاتة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -  199

لتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل عنها امام جمٌع البنون والشركات وكافة وله حك االداره وا -

الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منها باسم وعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، 

 441364برلم       24191443تارٌخ : 

بدهللا اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن دمحم روبى ع -  244

وله حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل عنها امام جمٌع البنون والشركات وكافة  -

االعمال التى تصدر منها باسم وعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان تكون 

 441364برلم       24191443تارٌخ : 

دمحم روبى عبدهللا اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -  241

ؼرض الشركه والتعامل عنها امام جمٌع البنون والشركات وكافة وله حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -

الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منها باسم وعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، 

 441364برلم       24191443تارٌخ : 

ل صفة الشرٌن بجعله شرٌن موصى ، تارٌخ : جرجس فرج شحاتة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌ -  242

 441364برلم       24191443

جرجس فرج شحاتة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  243

 441364برلم       24191443

الشرٌن بجعله شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم روبى عبدهللا اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة  -  244

 441364برلم       24191443

دمحم روبى عبدهللا اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  245

 441364برلم       24191443

، تارٌخ :  2419/7/31اعتبارا من  نبٌل صالح جابر نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  -  246

 394441برلم       24191443



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  247

 371619برلم       24191447

بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  248

 371619برلم       24191447

بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  249

 371619  برلم     24191447

بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  214

 371619برلم       24191447

بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  211

 371619برلم       24191447

بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  212

 371619برلم       24191447

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  213

 371619برلم       24191447

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  214

 371619برلم       24191447

ٌخ : اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تار -  215

 371619برلم       24191447

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  216

 371619برلم       24191447

، تارٌخ : اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه  -  217

 371619برلم       24191447

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  218

 371619برلم       24191447

موصٌه ، تارٌخ : اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه  -  219

 371619برلم       24191447

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  224

 371619برلم       24191447

رٌكه موصٌه ، تارٌخ : اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح ش -  221

 371619برلم       24191447

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  222

 371619برلم       24191447

صبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لت -  223

 371619برلم       24191447



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌثار عبدالرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  224

 371619برلم       24191447

شرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : بسمه عبد الرإوؾ لطفى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة ال -  225

 371619برلم       24191447
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  367

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  368

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  369

 69573برلم       24191447

: خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ  -  374

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  371

 69573برلم       24191447

ها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمول -  372

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  373

 69573برلم       24191447

ت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلم -  374

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  375

 69573برلم       24191447

رٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الش -  376

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  377

 69573برلم       24191447

ن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضام -  378

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  379

 69573برلم       24191447

وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر  -  384

 69573برلم       24191447

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  381

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  382

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  383

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447ى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكر -  384

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  385

 69573برلم   

    24191447شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  -  386

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  387

 69573برلم   

    24191447شرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج ال -  388

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  389

 69573برلم   

    24191447حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع  -  394

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  391

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  392

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  393

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  394

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  395

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  396

 69573برلم   

    24191447شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  ناهد جان -  397
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    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  398
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    24191447بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة  -  399
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    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  444

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  -  441

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  442

 69573برلم   

    24191447لمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واست -  443

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  444

 69573برلم   

    24191447تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ،  -  445

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  446

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  447

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  448
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    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  449
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 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  411
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    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  412
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    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  413
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    24191447شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان  -  414
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    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  415

 69573برلم   

    24191447ضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة ت -  416

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  417

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى   -  418
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 69573برلم   
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447ٌخ : مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تار -  435
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 69573   برلم
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    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  445
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    24191447استلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه و -  446

 69573برلم   
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 69573برلم   

    24191447، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها  -  448

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  449

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  454

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  451

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  452

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  453

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  454

 69573برلم   

    24191447ٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  توصٌة بس -  455

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  456

 69573برلم   

    24191447شرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج ال -  457

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  458

 69573برلم   

    24191447، تارٌخ :  جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها -  459

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  464

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  461

 69573لم   بر

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  462

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  463

 69573برلم   

    24191447ى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكر -  464

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  465

 69573برلم   

    24191447متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن  -  466

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  467

 69573برلم   

    24191447لمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واست -  468

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  469

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  474

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  471

 69573برلم   

    24191447ة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شرك -  472

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  473

 69573برلم   

    24191447ج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرو -  474

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  475

 69573برلم   

    24191447ولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حم -  476

 69573برلم   

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  477

 69573برلم       24191447

لمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واست -  478

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  479

 69573برلم       24191447

لشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج ا -  484

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  481

 69573برلم       24191447

امن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  482

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  483

 69573برلم       24191447

ر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌ -  484

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  485

 69573برلم       24191447



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة -  486

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  487

 69573برلم       24191447

راهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى اب -  488

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  489

 69573برلم       24191447

د العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌ -  494

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  491

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  492

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  493

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  494

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  495

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  496

 69573برلم       24191447

:  خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ -  497

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  498

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  499

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  544

 69573لم   بر    24191447

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  541

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  542

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447اهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ن -  543

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  544

 69573برلم   

    24191447توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش   -  545

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  546

 69573برلم   

    24191447وصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  547

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  548

 69573برلم   

    24191447استلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه و -  549

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  514

 69573برلم   

    24191447، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها  -  511

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  512

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  513

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  514

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  515

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  516

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  517

 69573برلم   

    24191447رٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : ناهد جان شكرى ج -  518

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  519

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن   -  524

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  521

 69573برلم   

    24191447لشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج ا -  522

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  523

 69573برلم   

    24191447حمولها ، تارٌخ :  ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع -  524

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  525

 69573برلم   

    24191447 نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : -  526

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  527

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  528

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  529

 69573برلم   

    24191447شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان  -  534

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  531

 69573برلم   

    24191447ضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة ت -  532

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  533

 69573برلم   

    24191447خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى   -  534

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  535

 69573برلم   

    24191447لمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واست -  536

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  537

 69573برلم   

    24191447تارٌخ :  نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، -  538

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  539

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  544

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  541

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  542

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  543

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  544

 69573برلم   

    24191447رٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : مها جان شكرى ج -  545

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  546

 69573برلم   

    24191447رٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  ش -  547

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  548

 69573برلم   

    24191447ٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشر -  549

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  554

 69573برلم   

    24191447ها ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمول -  551

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  552

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  553

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  554

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  555

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  556

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  557

 69573برلم   

    24191447رٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : مها جان شكرى ج -  558

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  559

 69573برلم   

    24191447موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن -  564

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  561

 69573برلم   

    24191447استلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه و -  562

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  563

 69573برلم   

    24191447تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ،  -  564

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  565

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  566

 69573رلم   ب

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  567

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  568

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  569

 69573برلم   

    24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  574

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش   -  571

 69573برلم   

    24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  572

 69573برلم   

    24191447خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  -  573

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  574

 69573برلم   

    24191447ع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌ -  575

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  576

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  577

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  578

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  579

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  584

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  581

 69573برلم   

    24191447ن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضام -  582

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  583

 69573برلم   

    24191447ٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشر -  584

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  585

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  586

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  587

 69573برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447ة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شرك -  588

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  589

 69573برلم   

    24191447ج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرو -  594

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  591

 69573برلم   

    24191447ولها ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حم -  592

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  593

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  594

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  595

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  596

 69573برلم   

د السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خال -  597

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  598

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  599

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  644

 69573رلم   ب    24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  641

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  642

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  643

 69573برلم       24191447

تارٌخ :  خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، -  644

 69573برلم       24191447



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  645

 69573برلم       24191447

ٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جم -  646

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  647

 69573برلم       24191447

واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه -  648

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  649

 69573برلم       24191447

روج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خ -  614

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  611

 69573برلم       24191447

ن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌ -  612

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  613

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  614

 69573برلم       24191447

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  615

رٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للش

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -ٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعد -  616

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -سٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن خالد ال -  617

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447راضها ، تارٌخ : تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼ

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  618

شرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ب

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  619

مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 
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اره االد -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  624

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -عدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ت -  621

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن ناهد  -  622

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447: االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  623

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447ر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصد

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  624

رض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼ

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  625

عٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتم

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  626

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون  للشرٌن

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -له شرٌن متضامن ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجع -  627

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  ناهد جان شكرى جرٌش  شركة -  628

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573  برلم     24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  629

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  634

كون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان ت

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  631

كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 
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االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  632

لد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخا

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

داره والتولٌع اال -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  633

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى   -  634

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  ناهد -  635

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447خ : االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌ

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  636

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447در منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تص

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  637

ؼرض الشركه بشرط ان تكون  للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  638

معٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجت

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  639

رٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للش

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن  -  644

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش   -  641

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  642

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447شركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم ال

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  643

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447اضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼر
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 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  644

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447مال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االع

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  645

سلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة ال

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  646

ٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد الس

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

والتولٌع  االداره -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  647

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌ -  648

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ن شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن نادٌه جا -  649

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447 االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ :

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  654

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  االعمال التى تصدر

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  651

ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  652

معٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجت

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  653

رٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للش

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن  -  654

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش   -  655

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  656

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447شركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم ال

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  657

رط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بش

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  658

ٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفرد

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  659

مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ضامن نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن مت -  664

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة   -  661

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  662

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447اضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼر

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  663

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447مال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االع

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  664

ات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلط

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  665

لعربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد ا

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌع االداره والتول -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  666

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -الشرٌن بجعله شرٌن متضامن نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة  -  667

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره والتولٌع  -جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  نادٌه جان شكرى -  668

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  669

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447سم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم با

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  674

بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  671

دٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفر

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  672

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447ها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراض

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  673

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447ل التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعما

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  674

لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون  للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  675

ربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد الع

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 االداره والتولٌع -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  676

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ٌن بجعله شرٌن متضامن مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشر -  677

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  مها جان شكرى جرٌش  -  678

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  679

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447ركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر منهم باسم الش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  684

ن تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ا

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  681

ه كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن ول

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  682

الد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخ

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

داره والتولٌع اال -مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  683

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -عدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  ت -  684

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن مها ج -  685

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447: االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ 

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  686

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال التى تصدر 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  687

ض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼر

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  688

ن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌ

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  689

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون للشرٌن 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -شرٌن متضامن  ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله -  694

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  -سٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن مها جان شكرى جرٌش  توصٌة ب -  691

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره والتولٌع  -مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  692

للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 69573برلم       24191447اؼراضها ، تارٌخ :  االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  693

عمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون اال

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  694

ات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلط

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  695

ربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد الع

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

لشرٌن االداره والتولٌع ل -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  696

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جعله شرٌن متضامن جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن ب -  697

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -امن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن جان شكرى جرٌش  شركة تض -  698

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573 برلم      24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  699

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447اؼراضها ، تارٌخ :  التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  744

عمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون اال

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  741

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447ا ، تارٌخ : التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضه

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  742

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447تى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : ال

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  743

ٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحم

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  744

عٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتم

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  745

خٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال ب

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -ن متضامن جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌ -  746

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -ٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شر -  747

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  748

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447، تارٌخ :  التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  749

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447تى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : ال

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  714

ك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌ

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  711

عٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتم

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  712

ٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال بخ

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -ن متضامن جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌ -  713

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -ن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌ -  714

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  715

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447، تارٌخ :  التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها
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االداره والتولٌع للشرٌن  -جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  716

بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

 69573برلم       24191447ى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : الت

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  717

كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  718

ت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌ

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة -  719

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -عربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن خالد السٌد ال -  724

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تارٌخ :  تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ،

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  721

 والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  722

او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان  والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  723

لتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان وا

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -تضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  724

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  725

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447كه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشر

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  726

ض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼر

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  727

ٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد الس

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره  -امن خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متض -  728

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -ٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بس -  729

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  734

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447لشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : تكون االعمال التى تصدر منهم باسم ا

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  731

ك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌ

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  -  732

السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -متضامن  خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن -  733

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

االداره  -تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن بجعله شرٌن متضامن  خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة -  734

والتولٌع للشرٌن بخٌت على مصطفى وخالد السٌد العربى مجتمعٌن او منفردٌن وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 69573برلم       24191447تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  735

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  736

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  737

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  738

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  739

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  744

 69573برلم       24191447

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  741

69573 
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برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  742

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  743

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  744

69573 

برلم       24191447صٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  تو -  745

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  746

69573 

برلم       24191447لشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج ا -  747

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  748

69573 

برلم       24191447ارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، ت -  749

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  754

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  751

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  752

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  753

69573 

برلم       24191447رٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : ناهد جان شكرى ج -  754

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  755

69573 

برلم       24191447خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  -  756

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  757

69573 

برلم       24191447له ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حمو -  758

69573 
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 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  759

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  764

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  761

 69573برلم   

    24191447ش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌ -  762

 69573برلم   

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  763

69573 

برلم       24191447رج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خ -  764

69573 

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  765

 69573برلم   

    24191447له ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حمو -  766

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  767

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  768

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  769

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  774

 69573برلم   

    24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  نادٌه -  771

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  772

 69573برلم   

    24191447طة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌ -  773

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  774

 69573برلم   

    24191447واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن -  775

 69573برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  776

 69573برلم   

    24191447خ : نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌ -  777

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  778

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  779

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  784

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  781

 69573برلم   

    24191447جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  نادٌه جان شكرى -  782

 69573برلم   

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  783

69573 

برلم       24191447خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  -  784

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  785

69573 

برلم       24191447، تارٌخ :  مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله -  786

69573 

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  787

 69573برلم   

    24191447نادٌه جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  788

 69573برلم   

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  789

69573 

برلم       24191447ركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  ش -  794

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  791

69573 

برلم       24191447رٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الش -  792

69573 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  793

69573 

برلم       24191447:  مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ -  794

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  795

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  796

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  797

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  798

69573 

برلم       24191447ة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  توصٌ -  799

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  844

69573 

برلم       24191447ن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌ -  841

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  842

69573 

برلم       24191447 مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : -  843

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  844

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  845

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  846

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  847

69573 

برلم       24191447تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  ناهد جان شكرى جرٌش  شركة -  848

69573 

برلم       24191447ناهد جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  849

69573 
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 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       24191447ٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : ناهد جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشر -  814

69573 

برلم       24191447مها جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  811

69573 

برلم       24191447: مها جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ  -  812

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  813

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  814

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  815

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  816

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  817

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  818

69573 

برلم       24191447شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :   جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة -  819

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  824

69573 

برلم       24191447جمٌه حموله ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم  -  821

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  822

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  823

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  824

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  825

69573 

برلم       24191447شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :   جان شكرى جرٌش -  826

69573 
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برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  827

69573 

برلم       24191447شرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج ال -  828

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  829

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  834

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  831

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  832

69573 

برلم       24191447ان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : ج -  833

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  834

69573 

برلم       24191447تخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : جان شكرى جرٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  835

69573 

برلم       24191447جان شكرى جرٌش  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  836

69573 

ٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشر -  837

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  838

 69573برلم       24191447

لشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج ا -  839

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  844

 69573برلم       24191447

ج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خر -  841

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  842

 69573برلم       24191447

خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  -  843

 69573برلم       24191447



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  844

 69573برلم       24191447

من  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ : خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضا -  845

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  846

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  847

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  848

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  849

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  854

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  851

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  852

 69573   برلم    24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  853

 69573برلم       24191447

خالد السٌد العربى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌه حموله ، تارٌخ :  -  854

 69573رلم   ب    24191447

نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌصبح حك االدارة والتولٌع فى الشركة للسٌد  -  855

/ عصام الدٌن دمحم شدٌدعٌد الشرٌن المتضامن منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل والتعالد باسمها 

مام الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء ووزارة السٌاحة ووزارة االستثمار والشهر وتمثٌلها ا

العمارى والسجل التجارى والضرائب بجمٌع انواعها وله حك فتح الحسابات بالبنون باسم الشركة واالٌداع والسحب منها والتولٌع 

 366794برلم       24191447جنبٌه ، تارٌخ : امام كافة البنون المصرٌه واال

نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌصبح حك االدارة والتولٌع فى الشركة للسٌد  -  856

عامل والتعالد باسمها / عصام الدٌن دمحم شدٌدعٌد الشرٌن المتضامن منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والت

وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء ووزارة السٌاحة ووزارة االستثمار والشهر 

ٌع العمارى والسجل التجارى والضرائب بجمٌع انواعها وله حك فتح الحسابات بالبنون باسم الشركة واالٌداع والسحب منها والتول

 366794برلم       24191447امام كافة البنون المصرٌه واالجنبٌه ، تارٌخ : 

نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌصبح حك االدارة والتولٌع فى الشركة للسٌد  -  857

اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل والتعالد باسمها / عصام الدٌن دمحم شدٌدعٌد الشرٌن المتضامن منفردا وله فى هذا الصدد 

وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء ووزارة السٌاحة ووزارة االستثمار والشهر 

ركة واالٌداع والسحب منها والتولٌع العمارى والسجل التجارى والضرائب بجمٌع انواعها وله حك فتح الحسابات بالبنون باسم الش

 366794برلم       24191447امام كافة البنون المصرٌه واالجنبٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌصبح حك االدارة والتولٌع فى الشركة  -  858

ٌن المتضامن منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل والتعالد للسٌد / عصام الدٌن دمحم شدٌدعٌد الشر

باسمها وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء ووزارة السٌاحة ووزارة االستثمار 

وله حك فتح الحسابات بالبنون باسم الشركة واالٌداع والسحب منها والشهر العمارى والسجل التجارى والضرائب بجمٌع انواعها 

 366794برلم       24191447والتولٌع امام كافة البنون المصرٌه واالجنبٌه ، تارٌخ : 

عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌصبح حك االدارة والتولٌع فى الشركة  -  859

للسٌد / عصام الدٌن دمحم شدٌدعٌد الشرٌن المتضامن منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل والتعالد 

باسمها وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء ووزارة السٌاحة ووزارة االستثمار 

لسجل التجارى والضرائب بجمٌع انواعها وله حك فتح الحسابات بالبنون باسم الشركة واالٌداع والسحب منها والشهر العمارى وا

 366794برلم       24191447والتولٌع امام كافة البنون المصرٌه واالجنبٌه ، تارٌخ : 

ٌصبح حك االدارة والتولٌع فى الشركة  عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان -  864

للسٌد / عصام الدٌن دمحم شدٌدعٌد الشرٌن المتضامن منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل والتعالد 

ة ووزارة االستثمار باسمها وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء ووزارة السٌاح

والشهر العمارى والسجل التجارى والضرائب بجمٌع انواعها وله حك فتح الحسابات بالبنون باسم الشركة واالٌداع والسحب منها 

 366794برلم       24191447والتولٌع امام كافة البنون المصرٌه واالجنبٌه ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن من البنون او من الؽٌر باسم الشركة وله الحك نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  م -  861

 366794برلم       24191447فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ة وله الحك نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن من البنون او من الؽٌر باسم الشرك -  862

 366794برلم       24191447فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن من البنون او من الؽٌر باسم الشركة وله الحك  -  863

 366794برلم       24191447خ : فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌ

عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن من البنون او من الؽٌر باسم الشركة وله  -  864

 366794برلم       24191447الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

د  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن من البنون او من الؽٌر باسم الشركة وله عصام الدٌن دمحم شدٌ -  865

 366794برلم       24191447الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بنون او من الؽٌر باسم الشركة وله عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن من ال -  866

 366794برلم       24191447الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       24191447نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  867

366794 

برلم       24191447ود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : نبٌل عرفه ابو السع -  868

366794 

برلم       24191447نبٌل عرفه ابو السعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  869

366794 

برلم       24191447رٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  874

366794 

برلم       24191447عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  871

366794 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191447حموله ، تارٌخ :  عصام الدٌن دمحم شدٌد  عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة -  872

366794 

 84458برلم       24191448عاطؾ مصطفى سلٌمان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سٌتى ستارز ، تارٌخ :  -  873

 84458برلم       24191448عاطؾ مصطفى سلٌمان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سٌتى ستارز ، تارٌخ :  -  874

 84458برلم       24191448دمحم شرٌؾ عبدالحلٌم الشاكرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سٌتى ستارز ، تارٌخ :  -  875

 84458برلم       24191448دمحم شرٌؾ عبدالحلٌم الشاكرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سٌتى ستارز ، تارٌخ :  -  876

ٌر فرع  االكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باالسكندرٌة ، تارٌخ : عاطؾ مصطفى سلٌمان احمد  شركة مساهمة  مد -  877

 84458برلم       24191448

عاطؾ مصطفى سلٌمان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باالسكندرٌة ، تارٌخ :  -  878

 84458برلم       24191448

حلٌم الشاكرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باالسكندرٌة ، تارٌخ : دمحم شرٌؾ عبدال -  879

 84458برلم       24191448

دمحم شرٌؾ عبدالحلٌم الشاكرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا باالسكندرٌة ، تارٌخ :  -  884

 84458رلم   ب    24191448

    24191448حسن دمحم نور الدٌن سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  881

 424654برلم   

    24191448حسن دمحم نور الدٌن سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  882

 424654برلم   

برلم       24191448احمد دمحم نور الدٌن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  883

424654 

برلم       24191448احمد دمحم نور الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  884

424654 

برلم       24191448دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : جمٌل سالمة  -  885

424654 

برلم       24191448جمٌل سالمة دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  886

424654 

حسن دمحم نور  -الم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌن االول السٌد حسن دمحم نور الدٌن س -  887

الدٌن وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع فى البنون 

 424654برلم       24191448ت البنكٌه منفردا ، تارٌخ : والسحب والرهن واالٌداع وااللتراض وجمٌع المعامال

حسن دمحم نور  -حسن دمحم نور الدٌن سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌن االول السٌد  -  888

والؽٌر حكومٌه والتولٌع فى البنون  الدٌن وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع والتعامل مع الجهات الحكومٌه

 424654برلم       24191448والسحب والرهن واالٌداع وااللتراض وجمٌع المعامالت البنكٌه منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسن دمحم نور الدٌن  -احمد دمحم نور الدٌن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌن االول السٌد  -  889

ن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع فى البنون وذل

 424654برلم       24191448والسحب والرهن واالٌداع وااللتراض وجمٌع المعامالت البنكٌه منفردا ، تارٌخ : 

حسن دمحم نور الدٌن  -صى  تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌن االول السٌد احمد دمحم نور الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن مو -  894

وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع فى البنون 

 424654برلم       24191448 والسحب والرهن واالٌداع وااللتراض وجمٌع المعامالت البنكٌه منفردا ، تارٌخ :

حسن دمحم نور  -جمٌل سالمة دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌن االول السٌد  -  891

البنون الدٌن وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع فى 

 424654برلم       24191448والسحب والرهن واالٌداع وااللتراض وجمٌع المعامالت البنكٌه منفردا ، تارٌخ : 

حسن دمحم نور  -جمٌل سالمة دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌن االول السٌد  -  892

شركه وضمن اؼراضها والتولٌع والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع فى البنون الدٌن وذلن فى التعامل باسم ال

 424654برلم       24191448والسحب والرهن واالٌداع وااللتراض وجمٌع المعامالت البنكٌه منفردا ، تارٌخ : 

ٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للطرفٌن االول طارق سعٌد امٌن عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعد -  893

والثالث مجتمعٌن لو منفردٌن فٌما ٌخص شئون الشركه وفى حاله اخذ لروض من البنون ٌكون التولٌع للطرفٌن معا ، تارٌخ : 

 275157برلم       24191448

دارة والتولٌع لتصبح للطرفٌن االول طارق سعٌد امٌن عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اال -  894

والثالث مجتمعٌن لو منفردٌن فٌما ٌخص شئون الشركه وفى حاله اخذ لروض من البنون ٌكون التولٌع للطرفٌن معا ، تارٌخ : 

 275157برلم       24191448

    24191448تارٌخ :  مٌرنا مجدى موسى صدلى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، -  895

 352717برلم   

    24191448مٌرنا مجدى موسى صدلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  896

 352717برلم   

جورج ناجى روفائٌل مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  897

 352717برلم       24191448

جورج ناجى روفائٌل مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  898

 352717برلم       24191448

    24191448مارسٌل جرجس مسٌحه  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  899

 352717لم   بر

    24191448مارسٌل جرجس مسٌحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  944

 352717برلم   

    24191448فادى ناجى روفائٌل مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  941

 352717برلم   

    24191448فادى ناجى روفائٌل مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  942

 352717برلم   

    24191448مٌرنا مجدى موسى صدلى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  943

 352717برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191448مٌرنا مجدى موسى صدلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  944

 352717برلم   

جورج ناجى روفائٌل مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  945

 352717برلم       24191448

ج ناجى روفائٌل مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : جور -  946

 352717برلم       24191448

    24191448مارسٌل جرجس مسٌحه  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  947

 352717برلم   

    24191448ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : مارسٌل جرجس مسٌح -  948

 352717برلم   

    24191448فادى ناجى روفائٌل مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  949

 352717برلم   

    24191448صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : فادى ناجى روفائٌل مٌخائٌل  تو -  914

 352717برلم   

برلم       24191448دمحم جوده فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  911

413716 

برلم       24191448خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  دمحم جوده فرٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  912

413716 

    24191448جنى وائل سعٌد كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  913

 413716برلم   

    24191448لم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : جنى وائل سعٌد كامل  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واست -  914

 413716برلم   

برلم       24191448وائل سعٌد كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  915

413716 

برلم       24191448رٌخ : وائل سعٌد كامل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تا -  916

413716 

دمحم جوده فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم جوده فرٌد ومها دمحم السعٌد  -  917

االفراد مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص و

والبنون والمحاكم ومصلحه الشهر العمارى والسجل التجارى والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحة الضرائب ولسٌادتهم حك توكٌل الؽٌر 

 413716برلم       24191448فى ذلن وبعضه ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم جوده فرٌد ومها دمحم السعٌد دمحم جوده فرٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  918

مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص واالفراد 

ه ومصلحة الضرائب ولسٌادتهم حك توكٌل الؽٌر والبنون والمحاكم ومصلحه الشهر العمارى والسجل التجارى والتامٌنات االجتماعٌ

 413716برلم       24191448فى ذلن وبعضه ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جنى وائل سعٌد كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم جوده فرٌد ومها دمحم  -  919

لهم حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص السعٌد مجتمعٌن و

واالفراد والبنون والمحاكم ومصلحه الشهر العمارى والسجل التجارى والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحة الضرائب ولسٌادتهم حك 

 413716برلم       24191448ك ؼرض الشركه ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى ذلن وبعضه ولهم كافة السلطات لتحمٌ

جنى وائل سعٌد كامل  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم جوده فرٌد ومها دمحم  -  924

ام والمطاع الخاص السعٌد مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه والمطاع الع

واالفراد والبنون والمحاكم ومصلحه الشهر العمارى والسجل التجارى والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحة الضرائب ولسٌادتهم حك 

 413716برلم       24191448توكٌل الؽٌر فى ذلن وبعضه ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن متخارج  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم جوده فرٌد ومها دمحم السعٌد وائل سعٌد كامل  توصٌة ب -  921

مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص واالفراد 

التامٌنات االجتماعٌه ومصلحة الضرائب ولسٌادتهم حك توكٌل الؽٌر والبنون والمحاكم ومصلحه الشهر العمارى والسجل التجارى و

 413716برلم       24191448فى ذلن وبعضه ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

السعٌد وائل سعٌد كامل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم جوده فرٌد ومها دمحم  -  922

مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص واالفراد 

والبنون والمحاكم ومصلحه الشهر العمارى والسجل التجارى والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحة الضرائب ولسٌادتهم حك توكٌل الؽٌر 

 413716برلم       24191448فة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : فى ذلن وبعضه ولهم كا

اٌفون عٌاد مالن شنوده  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد /  فرٌد السٌد دمحم عبدالبر فى تمثٌل الشركة فى  -  923

لح الشركة داخل الموانى البحرٌة بجمهورٌة التمدٌم والتولٌع على جمٌع الطلبات والتصارٌح والتراخٌص الخاصة للعمل بها لصا

مصر العربٌة ولة الحك فى تمدٌم االوراق والمستندات واستالمها والتعامل باسم الشركة فى جمٌع التعالدات الداخلٌة بالمٌناء ، تارٌخ 

 343699برلم       24191448: 

ض السٌد /  فرٌد السٌد دمحم عبدالبر فى تمثٌل الشركة فى اٌفون عٌاد مالن شنوده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌ -  924

التمدٌم والتولٌع على جمٌع الطلبات والتصارٌح والتراخٌص الخاصة للعمل بها لصالح الشركة داخل الموانى البحرٌة بجمهورٌة 

التعالدات الداخلٌة بالمٌناء ، تارٌخ مصر العربٌة ولة الحك فى تمدٌم االوراق والمستندات واستالمها والتعامل باسم الشركة فى جمٌع 

 343699برلم       24191448: 

اٌفون عٌاد مالن شنوده  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد /  فرٌد السٌد دمحم عبدالبر فى تمثٌل الشركة فى  -  925

لح الشركة داخل الموانى البحرٌة بجمهورٌة التمدٌم والتولٌع على جمٌع الطلبات والتصارٌح والتراخٌص الخاصة للعمل بها لصا

مصر العربٌة ولة الحك فى تمدٌم االوراق والمستندات واستالمها والتعامل باسم الشركة فى جمٌع التعالدات الداخلٌة بالمٌناء ، تارٌخ 

 343699برلم       24191448: 

السٌد /  فرٌد السٌد دمحم عبدالبر فى تمثٌل الشركة فى  اٌفون عٌاد مالن شنوده  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض -  926

التمدٌم والتولٌع على جمٌع الطلبات والتصارٌح والتراخٌص الخاصة للعمل بها لصالح الشركة داخل الموانى البحرٌة بجمهورٌة 

لتعالدات الداخلٌة بالمٌناء ، تارٌخ مصر العربٌة ولة الحك فى تمدٌم االوراق والمستندات واستالمها والتعامل باسم الشركة فى جمٌع ا

 343699برلم       24191448: 

اٌفون عٌاد مالن شنوده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد /  فرٌد السٌد دمحم عبدالبر فى تمثٌل الشركة فى  -  927

ح الشركة داخل الموانى البحرٌة بجمهورٌة التمدٌم والتولٌع على جمٌع الطلبات والتصارٌح والتراخٌص الخاصة للعمل بها لصال

مصر العربٌة ولة الحك فى تمدٌم االوراق والمستندات واستالمها والتعامل باسم الشركة فى جمٌع التعالدات الداخلٌة بالمٌناء ، تارٌخ 

 343699برلم       24191448: 

السٌد /  فرٌد السٌد دمحم عبدالبر فى تمثٌل الشركة فى  اٌفون عٌاد مالن شنوده  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض -  928

التمدٌم والتولٌع على جمٌع الطلبات والتصارٌح والتراخٌص الخاصة للعمل بها لصالح الشركة داخل الموانى البحرٌة بجمهورٌة 

لتعالدات الداخلٌة بالمٌناء ، تارٌخ مصر العربٌة ولة الحك فى تمدٌم االوراق والمستندات واستالمها والتعامل باسم الشركة فى جمٌع ا

 343699برلم       24191448: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى عادل توفٌك ناجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  929

مل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعا

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

ادات و و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و التولٌع على الشٌكات و استصدار شه

 413494برلم       24191448خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

هانى عادل توفٌك ناجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  934

سلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع ال

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

ٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و التول

 413494برلم       24191448خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

هانى عادل توفٌك ناجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  931

ع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع تمثٌل الشركه فى عاللتها م

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

االفراج عن راس المال و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و 

 413494برلم       24191448خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ك هانى عادل توفٌك ناجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن ح -  932

تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و و المصارؾ من سحب و 

 413494برلم       24191448خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  933

تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع 

ر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه و الؽٌ

و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و 

 413494برلم       24191448تارٌخ : خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، 

دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  934

امام جمٌع  تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و 

 413494برلم       24191448افه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : خطابات الضمان و ك

دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  935

كة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشر

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

استصدار شهادات و و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و التولٌع على الشٌكات و 

 413494برلم       24191448خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع /للشركاء المتضامنٌن منفردٌن حك  -  936

ذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمان اؼراضها امام جمٌع تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر فى ه

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

اس المال و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن ر

 413494برلم       24191448خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى عادل توفٌك ناجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم  -  937

عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و الحك فى تعٌٌن و 

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه 

الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن  بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض

 413494برلم       24191448و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : 

باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم هانى عادل توفٌك ناجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن  -  938

الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و 

الشركه  تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت

بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن 

 413494برلم       24191448و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : 

جى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم هانى عادل توفٌك نا -  939

الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و 

العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه  تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه

بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن 

 413494برلم       24191448و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : 

هانى عادل توفٌك ناجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم  -  944

الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و 

دٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه تحوٌل و بٌع و تس

بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن 

 413494برلم       24191448ٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمار

دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم  -  941

هم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و ل

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه 

ك االلتراض و الرهن بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن ح

 413494برلم       24191448و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : 

دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم  -  942

ل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و الحك فى تعٌٌن و عز

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه 

لؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض ا

 413494برلم       24191448و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : 

ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم  دالٌا ابراهٌم حنفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل -  943

الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و 

امالت الشركه تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمع

بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن 

 413494برلم       24191448و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، تارٌخ : 

حنفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم  دالٌا ابراهٌم -  944

الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحك فى لبض و دفع المبالػ و تولٌع و 

ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و 

بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن حك االلتراض و الرهن 

 413494برلم       24191448تارٌخ : و بٌع اصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت ، 
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 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسٌن نبٌل حسٌن كامل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر  -  945

ال حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعم

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حسٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  لة حك ت -  946

حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال 

رى والسجل التجارى ولة المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العما

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر  -  947

ا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفرد

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسٌن نبٌل حسٌن كامل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر  -  948

حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال 

االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة  المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ؼٌر حسٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و -  949

حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال 

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  حك توكٌل الؽٌر فى

حسٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر  -  954

والدائنة وكافة االعمال حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة 

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة  ناصر ناصر الدٌن نبٌل حسٌن كامل  توصٌة -  951

وؼٌر حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال 

ك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة ح

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ناصر ناصر الدٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة  -  952

باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال  وؼٌر حكومٌة والتعالد

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449تارٌخ :  حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

ناصر ناصر الدٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة  -  953

وكافة االعمال وؼٌر حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة 

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة ناصر ناصر الدٌن نبٌل حسٌن كامل  توصٌة بسٌطة  ع -  954

وؼٌر حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال 

لشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل ا

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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ناصر ناصر الدٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة  -  955

لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال وؼٌر حكومٌة والتعالد باسمها و

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ناصر ناصر الدٌن نبٌل حسٌن كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة  -  956

عمال وؼٌر حكومٌة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة اال

المصرفٌة ولة حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة 

 275416برلم       24191449حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة عبٌر دمحم وفاء لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لة ح -  957

والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة ولة 

عمارى والسجل التجارى ولة حك توكٌل حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر ال

 275416برلم       24191449الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبٌر دمحم وفاء لندٌل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة  -  958

ردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة ولة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منف

حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة حك توكٌل 

 275416برلم       24191449الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبٌر دمحم وفاء لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة  -  959

والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة ولة 

ت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة حك توكٌل حك الحصول على التسهٌال

 275416برلم       24191449الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ة وؼٌر حكومٌة عبٌر دمحم وفاء لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌ -  964

والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة ولة 

حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة حك توكٌل 

 275416برلم       24191449فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  الؽٌر

عبٌر دمحم وفاء لندٌل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة  -  961

ة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة ولة والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌن

حك الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة حك توكٌل 

 275416برلم       24191449الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبٌر دمحم وفاء لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لة حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة  -  962

والتعالد باسمها ولة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة ولة 

هٌالت االئتمانٌة باسم الشركة ولة حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والسجل التجارى ولة حك توكٌل حك الحصول على التس

 275416برلم       24191449الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    24191449رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  963

 444244برلم   

    24191449رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  964

 444244برلم   

    24191449رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  965

 444244برلم   
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    24191449رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  966

 444244برلم   

برلم       24191449فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  967

444244 

برلم       24191449ج هللا فاٌز فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : فر -  968

444244 

برلم       24191449فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  969

444244 

برلم       24191449فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  فرج هللا فاٌز -  974

444244 

رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى  -  971

ما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات هذا العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌ

الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

كالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اش

 444244برلم       24191449والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى  -  972

منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات هذا العمد سواء 

الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

مال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االع

 444244برلم       24191449والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

متضامنٌن فى رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء ال -  973

هذا العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات 

الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكوم

 444244برلم       24191449والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه  -  974

هذا العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات 

الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

لجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون ا

 444244برلم       24191449والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى هذا  فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  975

العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات 

لشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم ا

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 444244برلم       24191449والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

ٌز فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى هذا فرج هللا فا -  976

العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات 

المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع  الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء
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 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 444244م   برل    24191449والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى هذا  -  977

العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات 

على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الشركه او الحصول 

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 444244برلم       24191449ابات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحس

فرج هللا فاٌز فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه والتولٌع موكوله للشركاء المتضامنٌن فى هذا  -  978

بٌع عمارات  العمد سواء منفردٌن او مجتمعٌن وذلن فٌما ٌخص كافه اؼراض الشركه واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او

الشركه او الحصول على لروض للشركه ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 444244برلم       24191449التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع و

رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع  -  979

لمصلحتها والتولٌع على عمود جمٌع البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه و

الشراء والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

 الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام

 444244برلم       24191449كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 

رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع  -  984

عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع على عمود  جمٌع البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على

الشراء والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

لسندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه ا

 444244برلم       24191449كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 

رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع  -  981

ارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع على عمود جمٌع البنون والمص

الشراء والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام  الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ

 444244برلم       24191449كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 

صور التعامل مع رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه  -  982

جمٌع البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع على عمود 

الشراء والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

تهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام الشركه وتحدٌد مرتبا

 444244برلم       24191449كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع  فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  983

البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع على عمود الشراء 

ل مستخدمى ووكالء الشركه والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعز

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 444244برلم       24191449والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 

فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع  فرج هللا فاٌز -  984

البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع على عمود الشراء 

ارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌ
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 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 444244برلم       24191449والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 

فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع  -  985

البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع على عمود الشراء 

ه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه والبٌع الصول الشرك

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 444244برلم       24191449الشركه بالنمد ، تارٌخ :  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت

فرج هللا فاٌز فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع  -  986

على عمود الشراء  البنون والمصارؾ لمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والتولٌع

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات واالذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 444244برلم       24191449شارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : والم

رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ،  -  987

 444244برلم       24191449تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ، رامى ذكرى بشرى حبٌب  ش -  988

 444244برلم       24191449تارٌخ : 

رامى ذكرى بشرى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ،  -  989

 444244برلم       24191449تارٌخ : 

رامى ذكرى بشرى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ،  -  994

 444244برلم       24191449تارٌخ : 

فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  -  991

 444244برلم       24191449

ٌخ : فرج هللا فاٌز فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ، تار -  992

 444244برلم       24191449

فرج هللا فاٌز فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  -  993

 444244برلم       24191449

الؽٌر فى كا او بعض ما ذكر ، تارٌخ : فرج هللا فاٌز فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او باالجل وكذلن حك توكٌل  -  994

 444244برلم       24191449

برلم       24191449محمود دمحم رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  995

415474 

برلم       24191449حموله ، تارٌخ : تامر دمحم ابراهٌم عٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه  -  996

415474 

محمود دمحم رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن وهم على دمحم نبوى وتامر دمحم ابراهٌم  -  997

شان الرهن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها اما ب

او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن معا وٌلزم موافمه كتابٌه من الطرؾ االول ، 

 415474برلم       24191449تارٌخ : 
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 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتامر دمحم ابراهٌم تامر دمحم ابراهٌم عٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن وهم على دمحم نبوى  -  998

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها اما بشان الرهن 

او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن معا وٌلزم موافمه كتابٌه من الطرؾ االول ، 

 415474برلم       24191449تارٌخ : 

طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثه المتضامنٌن  -  999

السٌد/طارق دمحم محمود فإاد بهى و السٌده /سوزان مصطفى محمود العمرى و السٌد /عمر دمحم محمود فإاد البهى مجتمعٌن او 

الحك فى التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع  منفردٌن

االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على الشٌكات و 

 357219برلم       24191449بات و شهادات الضمان ، تارٌخ : فتح الحسابات و ؼلمها و استصدار خطا

طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثه المتضامنٌن  -  1444

محمود فإاد البهى مجتمعٌن او السٌد/طارق دمحم محمود فإاد بهى و السٌده /سوزان مصطفى محمود العمرى و السٌد /عمر دمحم 

منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع 

 االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على الشٌكات و

 357219برلم       24191449فتح الحسابات و ؼلمها و استصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثه المتضامنٌن  -  1441

طفى محمود العمرى و السٌد /عمر دمحم محمود فإاد البهى مجتمعٌن او السٌد/طارق دمحم محمود فإاد بهى و السٌده /سوزان مص

منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع 

سحب و اٌداع و التولٌع على الشٌكات و االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

 357219برلم       24191449فتح الحسابات و ؼلمها و استصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن  -  1442

ا و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع باسم و لصالح الشركة و الحك فى باسم الشركة و لمصلحته

تعٌن و عزل و مستحدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و 

العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه 

 357219برلم       24191449و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتراض و الرهن من ، تارٌخ : 

و كل ذلن  طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ -  1443

باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع باسم و لصالح الشركة و الحك فى 

تعٌن و عزل و مستحدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و 

الذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل تسدٌد كافه السندات ا

 357219برلم       24191449و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتراض و الرهن من ، تارٌخ : 

لتعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافه صور ا -  1444

باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع باسم و لصالح الشركة و الحك فى 

ٌل و بٌع و تعٌن و عزل و مستحدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحو

تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌة و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل 

 357219برلم       24191449و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتراض و الرهن من ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون و المصارؾ و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة ب -  1445

الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل 

 357219برلم       24191449او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون و المصارؾ و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و طارق دمحم -  1446

الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل 

 357219برلم       24191449او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طارق دمحم محمود فإاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون و المصارؾ و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و  -  1447

الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل 

 357219برلم       24191449او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع / ٌكون حك االداره والتولٌع  -  1448

اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى احمد الؽرباوى فمط  وٌكون له الحك فى االلتراض من البنون -والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للسٌد 

لتسهٌالت االئتمانٌه وفتح االعتمادات المستندٌه ورهن اصول الشركه واالستدانه من البنون والتولٌع على الشٌكات من سحب وعمل ا

واٌداع وابرام العمود واالتفالٌات لصالح الشركه والتعامل مع الموردٌن والعمالء باسم الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 354565برلم       24191449للوائح و الوزارات الخاصه ، تارٌخ : و امام المضاء و وضع ا

اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع / ٌكون حك االداره والتولٌع  -  1449

ه الحك فى االلتراض من البنون اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى احمد الؽرباوى فمط  وٌكون ل-والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للسٌد 

وعمل التسهٌالت االئتمانٌه وفتح االعتمادات المستندٌه ورهن اصول الشركه واالستدانه من البنون والتولٌع على الشٌكات من سحب 

جهات الحكومٌه واٌداع وابرام العمود واالتفالٌات لصالح الشركه والتعامل مع الموردٌن والعمالء باسم الشركه وتمثٌلها امام جمٌع ال

 354565برلم       24191449و امام المضاء و وضع اللوائح و الوزارات الخاصه ، تارٌخ : 

اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بتعٌٌن جمٌع العاملٌن بالشركه وتحدٌد اختصاصاتهم وله حك  -  1414

ضرورٌاتها لمباشره نشاط الشركه او من الؽٌر وعلى حسب حاجه العمل  توكٌل من ٌنوب عنه فى المٌام بكافه االعمال التى ٌرى

داخل الشركه و ٌكون للشرٌن المتضامن الحك بالبٌع للنفس و للؽٌر و التنازل عن اصول الشركة الثابته و المنموله و توكٌل الؽٌر 

 354565لم   بر    24191449فى بعض او كل ماذكر و له الحك فى بٌع سٌارات الشركه ، تارٌخ : 

اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بتعٌٌن جمٌع العاملٌن بالشركه وتحدٌد اختصاصاتهم وله حك  -  1411

توكٌل من ٌنوب عنه فى المٌام بكافه االعمال التى ٌرى ضرورٌاتها لمباشره نشاط الشركه او من الؽٌر وعلى حسب حاجه العمل 

شرٌن المتضامن الحك بالبٌع للنفس و للؽٌر و التنازل عن اصول الشركة الثابته و المنموله و توكٌل الؽٌر داخل الشركه و ٌكون لل

 354565برلم       24191449فى بعض او كل ماذكر و له الحك فى بٌع سٌارات الشركه ، تارٌخ : 

تجدٌد   -ئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة دمحم عبد العزٌز ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌ -  1412

تعٌٌن مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌات التولٌع واالختصاصات 

 394942برلم       24191449الواردة فى السجل التجارى للشركة كما هى ، تارٌخ : 

  -ن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة عالء الدٌ -  1413

تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌات التولٌع 

 394942برلم       24191449ة كما هى ، تارٌخ : واالختصاصات الواردة فى السجل التجارى للشرك

تجدٌد   -امل صالح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة  -  1414

ت التولٌع واالختصاصات تعٌٌن مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌا

 394942برلم       24191449الواردة فى السجل التجارى للشركة كما هى ، تارٌخ : 

تجدٌد تعٌٌن   -دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة  -  1415

تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌات التولٌع واالختصاصات مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات 

 394942برلم       24191449الواردة فى السجل التجارى للشركة كما هى ، تارٌخ : 

  -رة معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الح -  1416

تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌات التولٌع 

 394942برلم       24191449واالختصاصات الواردة فى السجل التجارى للشركة كما هى ، تارٌخ : 

تجدٌد   -رة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1417

تعٌٌن مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌات التولٌع واالختصاصات 

 394942برلم       24191449الواردة فى السجل التجارى للشركة كما هى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجدٌد تعٌٌن   -زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة  -  1418

مجلس االدارة الحالى للشركة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة مع بماء صالحٌات التولٌع واالختصاصات 

 394942برلم       24191449لشركة كما هى ، تارٌخ : الواردة فى السجل التجارى ل

دمحم عبد العزٌز ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ، تارٌخ :  -  1419

 394942برلم       24191449

عالء الدٌن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ،  -  1424

 394942برلم       24191449تارٌخ : 

تارٌخ : امل صالح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ،  -  1421

 394942برلم       24191449

دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ، تارٌخ :  -  1422

 394942برلم       24191449

مة لالستثمار والمناطك الحرة ، معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العا -  1423

 394942برلم       24191449تارٌخ : 

امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ، تارٌخ :  -  1424

 394942برلم       24191449

ثال عن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ، تارٌخ : زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مم -  1425

 394942برلم       24191449

دمحم عبد العزٌز ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ :  -  1426

 394942برلم       24191449

ائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ : عالء الدٌن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  ن -  1427

 394942برلم       24191449

امل صالح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ :  -  1428

 394942برلم       24191449

    24191449و مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ : دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عض -  1429

 394942برلم   

معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ :  -  1434

 394942برلم       24191449

    24191449عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ : امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة   -  1431

 394942برلم   

    24191449زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر المابضة للتامٌن ، تارٌخ :  -  1432

 394942برلم   

برلم       24191449مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌن ، تارٌخ : دمحم عبد العزٌز ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو  -  1433

394942 

    24191449عالء الدٌن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  1434

 394942برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       24191449ر للتامٌن ، تارٌخ : امل صالح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مص -  1435

394942 

برلم       24191449دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  1436

394942 

    24191449معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  1437

 394942برلم   

برلم       24191449امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  1438

394942 

 394942برلم       24191449زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  1439

 394942برلم       24191449لعزٌز ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم عبد ا -  1444

برلم       24191449عالء الدٌن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1441

394942 

 394942برلم       24191449ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : امل صالح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1442

 394942برلم       24191449دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1443

برلم       24191449معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1444

394942 

 394942برلم       24191449امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1445

 394942برلم       24191449زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1446

 394942برلم       24191449ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم عبد العزٌز ٌوسؾ  ش -  1447

برلم       24191449عالء الدٌن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1448

394942 

 394942برلم       24191449امل صالح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1449

 394942برلم       24191449دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1454

برلم       24191449رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  -  1451

394942 

 394942برلم       24191449امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1452

 394942برلم       24191449زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1453

 394942برلم       24191449دمحم عبد العزٌز ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1454

برلم       24191449عالء الدٌن مصطفى الؽر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1455

394942 

 394942برلم       24191449الح خلؾ صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : امل ص -  1456



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 394942برلم       24191449دمحم ٌحى امٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1457

برلم       24191449ارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : معتز باللة مدحت ٌكن مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  1458

394942 

 394942برلم       24191449امانى حسن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1459

 394942برلم       24191449زٌاد دمحم وفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1464

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1461

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1462

 268589برلم       24191414امن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عصام سعد ابراهٌم  شركة تض -  1463

برلم       24191414مصطفى عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1464

268589 

برلم       24191414افة حموله ، تارٌخ : مصطفى عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم ك -  1465

268589 

برلم       24191414مصطفى عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1466

268589 

برلم       24191414ساره عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1467

268589 

برلم       24191414ساره عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1468

268589 

برلم       24191414ساره عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1469

268589 

برلم       24191414سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  دعاء عصام -  1474

268589 

برلم       24191414دعاء عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1471

268589 

برلم       24191414وصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دعاء عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن م -  1472

268589 

 268589برلم       24191414ماهر سعد مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1473

 268589برلم       24191414ماهر سعد مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1474

 268589برلم       24191414ماهر سعد مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1475

    24191414عاٌده عبد العزٌز محمود التركى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1476

 268589برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191414عاٌده عبد العزٌز محمود التركى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1477

 268589برلم   

    24191414عاٌده عبد العزٌز محمود التركى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1478

 268589برلم   

عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1479

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن السٌد / عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌ -  1484

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

موكولة للشرٌن المتضامن السٌد /  عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح -  1481

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

مصطفى عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن  -  1482

برلم       24191414سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : المتضامن السٌد / عصام 

268589 

مصطفى عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن  -  1483

برلم       24191414الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : المتضامن السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها 

268589 

مصطفى عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن  -  1484

برلم       24191414المتضامن السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

268589 

ساره عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن  -  1485

 268589برلم       24191414السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

م سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن ساره عصا -  1486

 268589برلم       24191414السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن ساره عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى   -  1487

 268589برلم       24191414السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

للشرٌن المتضامن  دعاء عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة -  1488

 268589برلم       24191414السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

دعاء عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن  -  1489

 268589برلم       24191414هٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : السٌد / عصام سعد ابرا

دعاء عصام سعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن  -  1494

 268589برلم       24191414بٌع وااللتراض ، تارٌخ : السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن وال

ماهر سعد مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1491

 268589  برلم     24191414عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

ماهر سعد مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1492

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن السٌد / ماهر سعد مٌخائٌل  شركة ت -  1493

 268589برلم       24191414عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن عاٌده عبد العزٌز محمود التركى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  1494

برلم       24191414المتضامن السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

268589 

شرٌن عاٌده عبد العزٌز محمود التركى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة لل -  1495

برلم       24191414المتضامن السٌد / عصام سعد ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ : 

268589 

عاٌده عبد العزٌز محمود التركى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكولة للشرٌن  -  1496

برلم       24191414ابراهٌم وله كافة الصالحٌات ومنها الرهن والبٌع وااللتراض ، تارٌخ :  المتضامن السٌد / عصام سعد

268589 

كامل االهلٌة  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن /صابر لاسم علم الدٌن -صابر لاسم علم الدٌن  توصٌة بسٌطة  تاجر -  1497

شركه وله حك تمثٌل الشركه امام جمٌع المصالح والهئٌات الحكومٌه وؼٌر منفردا وله حك االداره والتصرؾ فى اصول منموالت ال

الحكومٌه وله حك التعامل باسم الشركه وممثال لها مع البنون من فتح حسابات وسحب واٌداع وصرؾ شٌكات او نمدٌه ىواصدار 

اره باسم الشركه وله حك بٌعها ، تارٌخ : الشٌكات وله الحك فى االلتراض من البنون وله الحك فى شراء اٌه منمول او عمار او سٌ

 358183برلم       24191414

كامل االهلٌة  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن /صابر لاسم علم الدٌن -صابر لاسم علم الدٌن  توصٌة بسٌطة  تاجر -  1498

م جمٌع المصالح والهئٌات الحكومٌه وؼٌر منفردا وله حك االداره والتصرؾ فى اصول منموالت الشركه وله حك تمثٌل الشركه اما

الحكومٌه وله حك التعامل باسم الشركه وممثال لها مع البنون من فتح حسابات وسحب واٌداع وصرؾ شٌكات او نمدٌه ىواصدار 

، تارٌخ :  الشٌكات وله الحك فى االلتراض من البنون وله الحك فى شراء اٌه منمول او عمار او سٌاره باسم الشركه وله حك بٌعها

 358183برلم       24191414

حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول الشرٌن المتضامن منفردا وهو  -  1499

ذلن بٌع الممثل المانونى للشركه منح الشرٌن المتضامن الحك والصالحٌه فى ابرام كافه عمود الشراء والبٌع باسم الشركه وك

ممتلكات الشركه وهو تمثل فى االصول الثابته او المتداوله او المعدات او السٌارات والتنازل عنها وكذلن التعامل مع كافه البنون فى 

فتح الحسابات وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات والتسهٌالت البنكٌه بكافه صورها وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك 

 321791برلم       24191414وله الحك فى ابرام كافه العمود ، تارٌخ :  اؼراض الشركه

حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول الشرٌن المتضامن منفردا وهو  -  1144

د الشراء والبٌع باسم الشركه وكذلن بٌع الممثل المانونى للشركه منح الشرٌن المتضامن الحك والصالحٌه فى ابرام كافه عمو

ممتلكات الشركه وهو تمثل فى االصول الثابته او المتداوله او المعدات او السٌارات والتنازل عنها وكذلن التعامل مع كافه البنون فى 

ت والسلطات لتحمٌك فتح الحسابات وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات والتسهٌالت البنكٌه بكافه صورها وله جمٌع الصالحٌا

 321791برلم       24191414اؼراض الشركه وله الحك فى ابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول الشرٌن المتضامن منفردا وهو  -  1141

حك والصالحٌه فى ابرام كافه عمود الشراء والبٌع باسم الشركه وكذلن بٌع الممثل المانونى للشركه منح الشرٌن المتضامن ال

ممتلكات الشركه وهو تمثل فى االصول الثابته او المتداوله او المعدات او السٌارات والتنازل عنها وكذلن التعامل مع كافه البنون فى 

بكافه صورها وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك  فتح الحسابات وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات والتسهٌالت البنكٌه

 321791برلم       24191414اؼراض الشركه وله الحك فى ابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول الشرٌن المتضامن  -  1142

ثل المانونى للشركه منح الشرٌن المتضامن الحك والصالحٌه فى ابرام كافه عمود الشراء والبٌع باسم الشركه وكذلن منفردا وهو المم

بٌع ممتلكات الشركه وهو تمثل فى االصول الثابته او المتداوله او المعدات او السٌارات والتنازل عنها وكذلن التعامل مع كافه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والرهن وفتح االعتمادات والتسهٌالت البنكٌه بكافه صورها وله جمٌع الصالحٌات والسلطات البنون فى فتح الحسابات وااللتراض 

 321791برلم       24191414لتحمٌك اؼراض الشركه وله الحك فى ابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

طرؾ االول الشرٌن المتضامن سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله لل -  1143

منفردا وهو الممثل المانونى للشركه منح الشرٌن المتضامن الحك والصالحٌه فى ابرام كافه عمود الشراء والبٌع باسم الشركه وكذلن 

مع كافه بٌع ممتلكات الشركه وهو تمثل فى االصول الثابته او المتداوله او المعدات او السٌارات والتنازل عنها وكذلن التعامل 

البنون فى فتح الحسابات وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات والتسهٌالت البنكٌه بكافه صورها وله جمٌع الصالحٌات والسلطات 

 321791برلم       24191414لتحمٌك اؼراض الشركه وله الحك فى ابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول الشرٌن المتضامن سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌط -  1144

منفردا وهو الممثل المانونى للشركه منح الشرٌن المتضامن الحك والصالحٌه فى ابرام كافه عمود الشراء والبٌع باسم الشركه وكذلن 

او السٌارات والتنازل عنها وكذلن التعامل مع كافه  بٌع ممتلكات الشركه وهو تمثل فى االصول الثابته او المتداوله او المعدات

البنون فى فتح الحسابات وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات والتسهٌالت البنكٌه بكافه صورها وله جمٌع الصالحٌات والسلطات 

 321791برلم       24191414لتحمٌك اؼراض الشركه وله الحك فى ابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات وله حك الصلح وااللرار واالبراء واالنكار فى كافه  -  1145

    24191414الدعاوى التى ترفع من الشركه او ضدها وٌحك له توكٌل الؽٌر او المحامٌن فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

 321791برلم   

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات وله حك الصلح وااللرار واالبراء واالنكار فى كافه حسن دمحم على عمر  توص -  1146

    24191414الدعاوى التى ترفع من الشركه او ضدها وٌحك له توكٌل الؽٌر او المحامٌن فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

 321791برلم   

حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات وله حك الصلح وااللرار واالبراء واالنكار فى كافه  -  1147

    24191414الدعاوى التى ترفع من الشركه او ضدها وٌحك له توكٌل الؽٌر او المحامٌن فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

 321791برلم   

احمد البوهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات وله حك الصلح وااللرار واالبراء واالنكار فى  سناء عبد الوهاب -  1148

    24191414كافه الدعاوى التى ترفع من الشركه او ضدها وٌحك له توكٌل الؽٌر او المحامٌن فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

 321791برلم   

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات وله حك الصلح وااللرار واالبراء واالنكار فى   سناء عبد الوهاب احمد البوهً -  1149

    24191414كافه الدعاوى التى ترفع من الشركه او ضدها وٌحك له توكٌل الؽٌر او المحامٌن فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

 321791برلم   

ة  مدٌر و شرٌن  والصفمات وله حك الصلح وااللرار واالبراء واالنكار فى سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌط -  1114

    24191414كافه الدعاوى التى ترفع من الشركه او ضدها وٌحك له توكٌل الؽٌر او المحامٌن فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

 321791برلم   

    24191414فه الشرٌكه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل ص -  1111

 321791برلم   

    24191414حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1112

 321791برلم   

    24191414لى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : حسن دمحم على عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه ا -  1113

 321791برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1114

 321791برلم       24191414

الشرٌكه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه -  1115

 321791برلم       24191414

سناء عبد الوهاب احمد البوهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1116

 321791برلم       24191414

مجلس ادارة وعضو منتدب  اعتماد المفوضٌن بالتولٌع احمد فوزى عبدالعظٌم عبداللطٌؾ وهبة  شركة مساهمة  رئٌس  -  1117

السٌدة المحاسبة / حنان فوزى احمد عمٌرة  -1على الشٌكات لدى البنون الواردة بمذكرة شركة مٌناء الماهرة الجوى وذلن كالتالى / 

المائم باعمال مدٌر  -ٌن عبدالعزٌز السٌد المحاسب / هشام ام -2-لائم باعمال مدٌر عام المراجعة كتولٌع اول بدال من تولٌع ثان  -

برلم       24191414عام الموازنات والتكالٌؾ كتولٌع ثان بدال من السٌدة المحاسبة / حنان فوزى احمد عمٌرة ، تارٌخ : 

354374 

 هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : -  1118

 357662برلم       24191414

هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1119

 357662برلم       24191414

ارٌخ : هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، ت -  1124

 357662برلم       24191414

هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1121

 357662برلم       24191414

    24191414تارٌخ :  حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، -  1122

 357662برلم   

    24191414حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1123

 357662برلم   

برلم       24191414احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1124

357662 

برلم       24191414احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1125

357662 

 357662برلم       24191414خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1126

 357662برلم       24191414لد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : خا -  1127

 357662برلم       24191414خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1128

 357662برلم       24191414شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و  -  1129

برلم       24191414دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1134

357662 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191414ه ، تارٌخ : دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حمول -  1131

357662 

برلم       24191414دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1132

357662 

لم   بر    24191414دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1133

357662 

برلم       24191414احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1134

357662 

برلم       24191414احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1135

357662 

    24191414حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1136

 357662برلم   

    24191414حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1137

 357662برلم   

    24191414احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1138

 357662برلم   

    24191414احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1139

 357662برلم   

    24191414احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1144

 357662برلم   

    24191414احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1141

 357662برلم   

وتعدٌل االداره والتولٌع  -على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  1142

 244976برلم       24191414للشرٌن المتضامن دمحم على جابر منفردا ، تارٌخ : 

وتعدٌل االداره والتولٌع  -من على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضا -  1143

 244976برلم       24191414للشرٌن المتضامن دمحم على جابر منفردا ، تارٌخ : 

وتعدٌل االداره  -دمحم على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  1144

 244976برلم       24191414ارٌخ : والتولٌع للشرٌن المتضامن دمحم على جابر منفردا ، ت

وتعدٌل االداره  -دمحم على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  1145

 244976برلم       24191414والتولٌع للشرٌن المتضامن دمحم على جابر منفردا ، تارٌخ : 

 244976برلم       24191414رٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : على جابر على  توصٌة بسٌطة  ش -  1146

 244976برلم       24191414على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1147

 244976برلم       24191414دمحم على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1148



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 244976برلم       24191414دمحم على جابر على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1149

هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  1154

خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر  الشرٌكٌن السٌد /

مع السٌدة / هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

 357662برلم       24191414

هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  1151

الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر 

د الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : مع السٌدة / هنا حازم الصاوى عب

 357662برلم       24191414

هنا حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها  -  1152

صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر  الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم

مع السٌدة / هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

 357662برلم       24191414

بد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها هنا حازم الصاوى ع -  1153

الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر 

كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : مع السٌدة / هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  

 357662برلم       24191414

حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن  -  1154

لصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم ا

برلم       24191414هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شرك -  1155

 السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة /

برلم       24191414ٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽ

357662 

احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1156

لسٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن ا

برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

لٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التو -  1157

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1158

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414ى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : الصاو

357662 

خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1159

ازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم ابراهٌم صمر مع السٌد / ح
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برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

ر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌ -  1164

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة 

357662 

خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1161

ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم 

برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

السٌد / خالد دمحم  دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن -  1162

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1163

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ :  الصاوى عبد الفتاح

357662 

دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1164

اوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الص

برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

دمحم خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1165

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : الصاوى عبد الفتاح 

357662 

احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم  -  1166

وى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصا

برلم       24191414الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

تضامن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم احمد خالد دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن م -  1167

ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / هنا حازم 

برلم       24191414تولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة وال

357662 

حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن  -  1168

د / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة / السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌ

برلم       24191414هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن حازم الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة  -  1169

 السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة /

برلم       24191414 هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ :

357662 

احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن  -  1174

مع السٌدة / السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر 

برلم       24191414هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

 احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن -  1171

 السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة /

برلم       24191414هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن  -  1172

 السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة /

برلم       24191414ى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : هنا حازم الصاو

357662 

احمد الصاوى عبد الفتاح دمحم الجندى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة و حك التولٌع عنها الشرٌكٌن  -  1173

صمر مع السٌد / حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن او الشرٌكٌن السٌد / خالد دمحم ابراهٌم صمر مع السٌدة /  السٌد / خالد دمحم ابراهٌم

برلم       24191414هنا حازم الصاوى عبد الفتاح مجتمعٌن  كما ٌجوز للشركاء توكٌل الؽٌر باالدارة والتولٌع نٌابة عنهم ، تارٌخ : 

357662 

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و حك التولٌع عن  الشركة لتصبح للشرٌن المتضامن  هانى دمحم على  تو -  1174

الطرؾ االول السٌد / اسالم  دمحم عاصم دمحم محرز السراج منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة 

افة الشٌكات وصرفها كما له حك االلتراض والتولٌع على سندات البنون بفتح الحسابات وؼلمها واالٌداع والسحب والتولٌع على ك

المدٌونٌة وشراء وبٌع اصول الشركة ثابتة ومنمولة والسٌارات والتولٌع امام الشهر العمارى فى كل ذلن وٌحك له مشاركة االفراد او 

 414974برلم       24191414شركات اخرى مماثلة فى نفس انشطة الشركة وبشرط ، تارٌخ : 

اسالم  دمحم عاصم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و حك التولٌع عن  الشركة لتصبح للشرٌن المتضامن   -  1175

الطرؾ االول السٌد / اسالم  دمحم عاصم دمحم محرز السراج منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة 

لمها واالٌداع والسحب والتولٌع على كافة الشٌكات وصرفها كما له حك االلتراض والتولٌع على سندات البنون بفتح الحسابات وؼ

المدٌونٌة وشراء وبٌع اصول الشركة ثابتة ومنمولة والسٌارات والتولٌع امام الشهر العمارى فى كل ذلن وٌحك له مشاركة االفراد او 

 414974برلم       24191414، تارٌخ :  شركات اخرى مماثلة فى نفس انشطة الشركة وبشرط

هانى دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما  -  1176

 414974برلم       24191414له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما تمدم ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها اسالم  دمحم عاصم دمحم  توص -  1177

 414974برلم       24191414كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما تمدم ، تارٌخ : 

 414974   برلم    24191414هانى دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1178

برلم       24191414اسالم  دمحم عاصم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1179

414974 
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وممثل لشركه باٌونٌرز المابضه  -هٌثم خالد احمد بهلول دمحم االنصارى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة  -  1184

لبول استمالة شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ش.م.م من احد مماعدها فى مجلس ادارة  -ٌه ش.م.م لالستثمارات المال

 387255برلم       24191414الشركة والذى ٌمثلها فٌة السٌد /  هٌثم خالد احمد بهلول دمحم االنصارى ، تارٌخ : 

    24191413، تارٌخ :  2419/9/3اعتبارا من  -ة الهمبرا السٌاحٌة دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لرٌ -  1181

 355784برلم   

    24191413، تارٌخ :  2419/9/3اعتبارا من  -دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لرٌة الهمبرا السٌاحٌة  -  1182

 355784برلم   

تضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه من موصى الى متضامنه ، تارٌخ : اٌمان عثمان فهمى شٌتوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  1183

 388847برلم       24191413

اٌمان عثمان فهمى شٌتوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه من موصى الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1184

 388847برلم       24191413

شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه من موصى الى متضامنه ، تارٌخ :  ساره عثمان فهمى شتٌوى  توصٌة بسٌطة  -  1185

 388847برلم       24191413

ساره عثمان فهمى شتٌوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه من موصى الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1186

 388847برلم       24191413

بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح موكوله للشركاء  اٌمان عثمان فهمى شٌتوى  توصٌة -  1187

اٌمان عثمان فهمى وٌكون التولٌع عن الشركه امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه -ساره عثمان فهمى والسٌده -المتضامنٌن السٌده

نون ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات التى والحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالب

تسهل لهم اداره اعمال الشركه وتحمٌك اؼراضها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك هدؾ الشركه وضمن اؼراضها 

 388847  برلم     24191413ولهم الحك فى توكٌل ؼٌرهم فى كل او بعض ما سبك وفى اداره الشركه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

اٌمان عثمان فهمى شٌتوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح موكوله للشركاء  -  1188

اٌمان عثمان فهمى وٌكون التولٌع عن الشركه امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه -ساره عثمان فهمى والسٌده -المتضامنٌن السٌده

ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات التى والحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

تسهل لهم اداره اعمال الشركه وتحمٌك اؼراضها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك هدؾ الشركه وضمن اؼراضها 

 388847برلم       24191413الشركه نٌابه عنهم ، تارٌخ :  ولهم الحك فى توكٌل ؼٌرهم فى كل او بعض ما سبك وفى اداره

ساره عثمان فهمى شتٌوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح موكوله للشركاء  -  1189

الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه اٌمان عثمان فهمى وٌكون التولٌع عن الشركه امام الجهات -ساره عثمان فهمى والسٌده -المتضامنٌن السٌده

والحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات التى 

تسهل لهم اداره اعمال الشركه وتحمٌك اؼراضها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك هدؾ الشركه وضمن اؼراضها 

 388847برلم       24191413فى توكٌل ؼٌرهم فى كل او بعض ما سبك وفى اداره الشركه نٌابه عنهم ، تارٌخ :  ولهم الحك

ساره عثمان فهمى شتٌوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح موكوله للشركاء  -  1194

مان فهمى وٌكون التولٌع عن الشركه امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه اٌمان عث-ساره عثمان فهمى والسٌده -المتضامنٌن السٌده

والحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات التى 

نهما لتحمٌك هدؾ الشركه وضمن اؼراضها تسهل لهم اداره اعمال الشركه وتحمٌك اؼراضها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر م

 388847برلم       24191413ولهم الحك فى توكٌل ؼٌرهم فى كل او بعض ما سبك وفى اداره الشركه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

اسامه المعتز باهلل حمدى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  وافك جمٌع الشركاء على زٌاده سلطات واختصاصات  -  1191

اسامه المعتز باهلل حمدى مدٌر عام للشركه احمد عبد المنعم وشركاه بحٌث ٌكون له الحك فى التعامل مع كافه البنون داخل -سٌد ال

جمهورٌه مصر العربٌه وله الحك فى صرؾ واٌداع الشٌكات واالطالع على الحسابات وفى تحصٌل الشٌكات واجبه التحصٌل وفى 
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ون فى كل او بعض ما ذكر وان ٌباشر كل هذه االختصاصات باسم الشركه ولصالحها وبما ٌحمك تفوٌض الؽٌر فى التعامل مع البن

 363148برلم       24191413اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  مدٌر  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر المسإل عن  -  1192

 115126برلم       24191413مركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : نشاط التخلٌص الج

ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  مدٌر  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر المسإل عن  -  1193

 115126برلم       24191413نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  مدٌر  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر المسإل عن  -  1194

 115126برلم       24191413نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  مدٌر  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر المسإل عن  -  1195

 115126برلم       24191413نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : 

ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر  مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  -  1196

 115126برلم       24191413المسإل عن نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : 

مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر  -  1197

 115126برلم       24191413المسإل عن نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : 

مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر  -  1198

 115126برلم       24191413لحة الجمارن ، تارٌخ : المسإل عن نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مص

مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة حسابات العمالء والتخلٌص الجمركى لٌكون المدٌر  -  1199

 115126برلم       24191413المسإل عن نشاط التخلٌص الجمركى وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  مدٌر  ادارة نمل المشروعات ومتابعة تنفٌذها ) وهم من العاملٌن بالشركة  -  1244

    24191413المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم   

عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  مدٌر  ادارة نمل المشروعات ومتابعة تنفٌذها ) وهم من العاملٌن بالشركة ٌاسر دمحم  -  1241

    24191413المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم   

شركة مساهمة  مدٌر  ادارة نمل المشروعات ومتابعة تنفٌذها ) وهم من العاملٌن بالشركة   ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم -  1242

    24191413المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم   

مدٌر  ادارة نمل المشروعات ومتابعة تنفٌذها ) وهم من العاملٌن بالشركة  ٌاسر دمحم عبدالسالم سالم  شركة مساهمة  -  1243

    24191413المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم   

مل المشروعات ومتابعة تنفٌذها ) وهم من العاملٌن مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة ن -  1244

بالشركة المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم       24191413

متابعة تنفٌذها ) وهم من العاملٌن مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة نمل المشروعات و -  1245

بالشركة المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم       24191413
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) وهم من العاملٌن  مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة نمل المشروعات ومتابعة تنفٌذها -  1246

بالشركة المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم       24191413

ملٌن مدحت توفٌك منصور عوض  شركة مساهمة  مدٌر عام  ادارة نمل المشروعات ومتابعة تنفٌذها ) وهم من العا -  1247

بالشركة المصرٌة العمال النمل البحرى ) مارترانس ( بمنطمة االسكندرٌة بانهاء مسئولٌته عن نشاط التخلٌص ، تارٌخ : 

 115126برلم       24191413

اعادة توزٌع اختصاصات  -دمحم عبد الحمٌد عبد المنعم خمٌس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1248

لس االدارة بما ٌلى / لرئٌس مجلس االدارة السٌد /  دمحم عبد الحمٌد عبد المنعم خمٌس حك تمثٌل الشركة امام المضاء رئٌس مج

وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة 

ٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مد

 284653برلم       24191413ولرئٌس مجلس االدارة السٌد /  دمحم عبد الحمٌد عبد المنعم خمٌسمنفردا حك التعامل ، تارٌخ : 

دارة  باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات دمحم عبد الحمٌد عبد المنعم خمٌس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  1249

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولة الحك فى ابرام كافة العمود والمشارطات 

ض ما ذكر وللسٌد / دمحم والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بع

عبد الحمٌد عبد المنعم خمٌس ) رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود دمحم رفاعى الكاشؾ ) عضو مجلس االدارة ( والسٌد / احمد 

 284653برلم       24191413توفٌك محمود دمحم رفاعى ) عضو مجلس االدارة ( مجتمعٌن او اى اثنٌن ، تارٌخ : 

الحمٌد عبد المنعم خمٌس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منهم مجتمعٌن التعامل مع جمٌع البنون  دمحم عبد -  1214

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن  الضمان والتسهٌالت االئتمانٌة واالعتمادات المستندٌة وكاؾ صور

 284653برلم       24191413اؼراضها ، تارٌخ : 

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1211

 372549برلم       24191414

الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : فاطمه سامى عبدالعظٌم  -  1212

 372549برلم       24191414

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1213

 372549برلم       24191414

ٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : فاطمه سامى عبدالعظ -  1214

 372549برلم       24191414

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1215

 372549برلم       24191414

لعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : فاطمه سامى عبدا -  1216

 372549برلم       24191414

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1217

 372549برلم       24191414

العظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد سامى عبد -  1218

 372549برلم       24191414
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احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1219

 372549برلم       24191414

دالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد سامى عب -  1224

 372549برلم       24191414

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1221

 372549برلم       24191414

بدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد سامى ع -  1222

 372549برلم       24191414

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1223

 372549برلم       24191414

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1224

 372549برلم       24191414

    24191414مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1225

 372549برلم   

    24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1226

 372549برلم   

    24191414مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1227

 372549برلم   

    24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1228

 372549برلم   

    24191414مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1229

 372549برلم   

    24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1234

 372549برلم   

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1231

 372549برلم       24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1232

 372549برلم       24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1233

 372549برلم       24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1234

 372549برلم       24191414

    24191414مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1235

 372549برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1236

 372549برلم   

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1237

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1238

 372549برلم       24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1239

 372549  برلم     24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1244

 372549برلم       24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1241

 372549لم   بر    24191414

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1242

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1243

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1244

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1245

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1246

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1247

 372549برلم       24191414

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1248

 372549برلم       24191414

:  مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ -  1249

 372549برلم       24191414

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1254

 372549برلم       24191414

خ : مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌ -  1251

 372549برلم       24191414

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1252

 372549برلم       24191414



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1253

 372549برلم       24191414

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1254

 372549برلم       24191414

    24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1255

 372549برلم   

    24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1256

 372549برلم   

    24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1257

 372549برلم   

    24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1258

 372549برلم   

مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  مٌرفت -  1259

 372549برلم       24191414

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1264

 372549برلم       24191414

ه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : فاطم -  1261

 372549برلم       24191414

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1262

 372549برلم       24191414

    24191414صطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : م -  1263

 372549برلم   

    24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1264

 372549برلم   

    24191414فٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : مصطفى تو -  1265

 372549برلم   

    24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1266

 372549برلم   

برلم       24191414لعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : فاطمه سامى عبدا -  1267

372549 

برلم       24191414فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1268

372549 

برلم       24191414من  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  1269

372549 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191414فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1274

372549 

برلم       24191414فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1271

372549 

برلم       24191414فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1272

372549 

برلم       24191414احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1273

372549 

برلم       24191414عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : احمد سامى  -  1274

372549 

برلم       24191414احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1275

372549 

برلم       24191414امن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متض -  1276

372549 

برلم       24191414احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1277

372549 

برلم       24191414احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1278

372549 

برلم       24191414احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1279

372549 

برلم       24191414احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1284

372549 

 372549برلم       24191414مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1281

 372549برلم       24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1282

 372549برلم       24191414مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :   مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة -  1283

 372549برلم       24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1284

 372549برلم       24191414ٌخ : مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تار -  1285

 372549برلم       24191414مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1286

برلم       24191414محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1287

372549 

برلم       24191414محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1288

372549 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191414محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1289

372549 

برلم       24191414تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة  -  1294

372549 

 372549برلم       24191414مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1291

 372549برلم       24191414خ : مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌ -  1292

برلم       24191414اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1293

372549 

برلم       24191414اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1294

372549 

برلم       24191414محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1295

372549 

برلم       24191414محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1296

372549 

برلم       24191414صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  تو -  1297

372549 

برلم       24191414محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1298

372549 

برلم       24191414كه ، تارٌخ : اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌ -  1299

372549 

برلم       24191414اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1344

372549 

برلم       24191414اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1341

372549 

برلم       24191414اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1342

372549 

برلم       24191414اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1343

372549 

برلم       24191414بدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : اٌهاب مصطفى توفٌك ع -  1344

372549 

برلم       24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1345

372549 

برلم       24191414وج الشرٌكه ، تارٌخ : مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خر -  1346

372549 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1347

372549 

   برلم    24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1348

372549 

برلم       24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1349

372549 

برلم       24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1314

372549 

 372549برلم       24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1311

 372549برلم       24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1312

 372549برلم       24191414رٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  ش -  1313

 372549برلم       24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1314

برلم       24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1315

372549 

برلم       24191414مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1316

372549 

برلم       24191414فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1317

372549 

برلم       24191414مى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ : فاطمه سا -  1318

372549 

 372549برلم       24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1319

 372549برلم       24191414خروج الشرٌكه ، تارٌخ : مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1324

 372549برلم       24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1321

 372549برلم       24191414مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه ، تارٌخ :  -  1322

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1323

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العم

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

دالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات فاطمه سامى عب -  1324

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجار

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات   فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة -  1325

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناع

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده  -  1326

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ر والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثما

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

ة االختصاصات فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كاف -  1327

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

اض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتر

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1328

الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع  والسلطات ولها

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1329

افة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى ك

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1334

هات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الج

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

كل او بعض ما ذكر ،  وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1331

والمطاع العام والمطاع  والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414: تارٌخ 

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1332

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخا

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1333

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى 

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

ٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات احمد سامى عبدالعظ -  1334

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى وال

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  1335

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

هٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه وال

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

والتولٌع ولها كافة االختصاصات  احمد سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره -  1336

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبن

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

صات والسلطات مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصا -  1337

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص 

والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها 

اض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االلتراض وااللر

 372549برلم       24191414

مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات  -  1338

ثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولها الحك فى تم

والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها 

ة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكاف

 372549برلم       24191414

مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات  -  1339

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص 

لضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها والمحاكم والشهر العمارى وا

االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 372549برلم       24191414

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات  مها دمحم سامى دمحم  -  1344

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص 

التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها  والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ

االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 372549برلم       24191414



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متض -  1341

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص 

العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها  والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه

االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 372549برلم       24191414

ولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والت -  1342

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص 

حك لها والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌ

االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 372549برلم       24191414

 محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات -  1343

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1344

ٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمث

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،  وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1345

ت وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفا

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك ف

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1346

ٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكوم

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ما ذكر ،  وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مها دمحم سامى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات  -  1347

عام والمطاع الخاص ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع ال

والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها 

االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 372549برلم       24191414

مها دمحم سامى دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات والسلطات  -  1348

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص 

الشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون وٌحك لها والمحاكم و

االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 372549برلم       24191414
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اب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات اٌه -  1349

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

السجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب و

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات   اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز -  1354

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التج

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات   محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  1351

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

عامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه ال

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

لٌع ولها كافة االختصاصات محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتو -  1352

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌح

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1353

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

االستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض و

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

محمود سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1354

ل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌ

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1355

ت وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفا

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك ف

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1356

مٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكو

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بع

 372549برلم       24191414تارٌخ : 
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اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1357

ع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطا

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1358

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

محاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص وال

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

اٌهاب مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1359

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى وال

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

دالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات اٌهاب مصطفى توفٌك عب -  1364

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

رؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽ

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

ن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1361

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه واله

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

والتولٌع ولها كافة االختصاصات مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  لها منفرده االداره  -  1362

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ن الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنو

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

صات مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصا -  1363

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

اض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللر

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1364

مثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى ت

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

فة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكا

 372549برلم       24191414تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1365

ات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرف

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1366

ٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكوم

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ما ذكر ،  وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1367

والمطاع  والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1368

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ئب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرا

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات مصطفى توفٌك عبدالعزٌز   -  1369

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

رٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجا

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

نفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها م -  1374

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لال

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

ا كافة االختصاصات مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع وله -  1371

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

اللتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها ا

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مٌرفت مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن موصى  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1372

ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات 

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،  وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه

 372549برلم       24191414تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1373

فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع  والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

موما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات ع

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

فاطمه سامى عبدالعظٌم الشٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1374

ٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جم

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

ؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل ال

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1375

ٌه والمطاع العام والمطاع والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكوم

الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون 

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414خ : تارٌ

مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1376

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص 

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات  -  1377

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ئب والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرا

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها منفرده االداره والتولٌع ولها كافة االختصاصات مصطفى توفٌك عبدالعزٌز   -  1378

والسلطات ولها الحك فى تمثٌل الشركه فى كافة التصرفات وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ٌه والصناعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والبنون الخاص والمحاكم والشهر العمارى والضرائب والسجل التجارى والؽرؾ التجار

وٌحك لها االلتراض وااللراض واالستدانه من البنون وكافة الجهات عموما ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 372549برلم       24191414تارٌخ : 

برلم       24191414جلس ادارة  المجلس ، تارٌخ : ماجدة عبدالفتاح مصٌلحى سالمة  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  1379
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 428392برلم       24191414احمد السعٌد صبرى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المجلس ، تارٌخ :  -  1384

 428392برلم       24191414السعٌد صبرى امٌن سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المجلس ، تارٌخ :  -  1381

 428392برلم       24191414مى السعٌد صبرى امٌن  شركة مساهمة  امٌن صندوق  المجلس ، تارٌخ :  -  1382

 428392برلم       24191414احمد رافت مصطفى على  شركة مساهمة  سكرتٌر  المجلس ، تارٌخ :  -  1383

اختٌار من لهم حك التولٌع على  -مجلس ادارة  الجمعٌة ماجدة عبدالفتاح مصٌلحى سالمة  شركة مساهمة  نائب رئٌس  -  1384

رئٌس المجلس ) تولٌع اول ( مع السٌدة / مى السعٌد صبرى امٌن  -الشٌكات وادوات الصرؾ من السٌد / السعٌد صبرى امٌن سلٌم 

 428392برلم       24191414امٌن الصندوق ) تولٌع ثان ( ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ :  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اختٌار من لهم حك التولٌع على الشٌكات  -لسعٌد صبرى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجمعٌة احمد ا -  1385

امٌن  -رئٌس المجلس ) تولٌع اول ( مع السٌدة / مى السعٌد صبرى امٌن  -وادوات الصرؾ من السٌد / السعٌد صبرى امٌن سلٌم 

 428392برلم       24191414الصندوق ) تولٌع ثان ( ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 

اختٌار من لهم حك التولٌع على الشٌكات  -السعٌد صبرى امٌن سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الجمعٌة  -  1386

امٌن  -رئٌس المجلس ) تولٌع اول ( مع السٌدة / مى السعٌد صبرى امٌن  -وادوات الصرؾ من السٌد / السعٌد صبرى امٌن سلٌم 

 428392برلم       24191414ثان ( ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ :  الصندوق ) تولٌع

اختٌار من لهم حك التولٌع على الشٌكات وادوات  -مى السعٌد صبرى امٌن  شركة مساهمة  امٌن صندوق  الجمعٌة  -  1387

امٌن الصندوق  -امٌن  رئٌس المجلس ) تولٌع اول ( مع السٌدة / مى السعٌد صبرى -الصرؾ من السٌد / السعٌد صبرى امٌن سلٌم 

 428392برلم       24191414) تولٌع ثان ( ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 

اختٌار من لهم حك التولٌع على الشٌكات وادوات الصرؾ  -احمد رافت مصطفى على  شركة مساهمة  سكرتٌر  الجمعٌة  -  1388

امٌن الصندوق ) تولٌع  -السٌدة / مى السعٌد صبرى امٌن  رئٌس المجلس ) تولٌع اول ( مع -من السٌد / السعٌد صبرى امٌن سلٌم 

 428392برلم       24191414ثان ( ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 
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 423648برلم   

    24191414كة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : جوزٌؾ عزت بشرى جرجس  شر -  1394

 423648برلم   

    24191414فادى منٌر مسٌحه عبد الملن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1391

 423648برلم   

    24191414مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :   فادى منٌر مسٌحه عبد الملن  شركة تضامن -  1392

 423648برلم   

    24191414اشرؾ وفٌك ؼالى رزق هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1393

 423648برلم   

    24191414متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  اشرؾ وفٌك ؼالى رزق هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن -  1394

 423648برلم   

    24191414ماٌكل منٌر لطفى جرٌس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1395

 423648برلم   

    24191414م كافة حموله ، تارٌخ : ماٌكل منٌر لطفى جرٌس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستل -  1396

 423648برلم   

    24191414جوزٌؾ عزت بشرى جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1397

 423648برلم   

    24191414جوزٌؾ عزت بشرى جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1398

 423648برلم   

    24191414فادى منٌر مسٌحه عبد الملن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1399

 423648برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191414نٌر مسٌحه عبد الملن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : فادى م -  1444

 423648برلم   

    24191414اشرؾ وفٌك ؼالى رزق هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1441

 423648برلم   

    24191414زق هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : اشرؾ وفٌك ؼالى ر -  1442

 423648برلم   

    24191414ماٌكل منٌر لطفى جرٌس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1443

 423648برلم   

    24191414ن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ماٌكل منٌر لطفى جرٌس  شركة تضام -  1444

 423648برلم   

جوزٌؾ عزت بشرى جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن  -  1445

نوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اومنفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبع

    24191414اخرى من رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 423648برلم   

جوزٌؾ عزت بشرى جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن  -  1446

دٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اومنفر

    24191414اخرى من رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 423648برلم   

ملن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن فادى منٌر مسٌحه عبد ال -  1447

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من 

برلم       24191414منٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضا

423648 

فادى منٌر مسٌحه عبد الملن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  -  1448

ت لانونٌه اخرى من بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفا

برلم       24191414رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

423648 

اشرؾ وفٌك ؼالى رزق هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  -  1449

مال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من بشرط ان تكون االع

برلم       24191414رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

423648 

شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن اشرؾ وفٌك ؼالى رزق هللا  شركة تضامن  مدٌر و -  1414

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من 

برلم       24191414رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

423648 

ماٌكل منٌر لطفى جرٌس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  -  1411

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من 

برلم       24191414صول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : رهن او الح

423648 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ماٌكل منٌر لطفى جرٌس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  -  1412

لشركه وضمن نشاطها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض ا

برلم       24191414رهن او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

423648 

ٌد المحاسب / حسٌن عبدالسٌد احمد دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اوال / الؽاء تولٌع الس -  1413

طرؾ البنون  2419/8/31مدٌر عام تمٌٌم المشروعات بالمطاعات المالٌة المحال على المعاش لبلوؼة سن التماعد بتارٌخ  -حسن 

ٌهاب دمحم ثانٌا / تفوٌض السٌد المحاسب / ا -وذلن بعد النتهاء فترة عملة بالشركة  2419/9/1التى تتعامل معها الشركة ابتداء من 

مدٌر عام االوراق المالٌة بالمطاعات المالٌة وذلن للتولٌع عن الشركة طرؾ البنون التجارٌة على الشٌكات والمستندات  -عبدالحلٌم 

 93114برلم       24191414المصرفٌة وعمود االلتراض والتسهٌالت البنكٌة ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  اوال / الؽاء تولٌع السٌد المحاسب / حسٌن عبدالسٌد احمد  دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس -  1414

طرؾ البنون  2419/8/31مدٌر عام تمٌٌم المشروعات بالمطاعات المالٌة المحال على المعاش لبلوؼة سن التماعد بتارٌخ  -حسن 

ثانٌا / تفوٌض السٌد المحاسب / اٌهاب دمحم  -ة وذلن بعد النتهاء فترة عملة بالشرك 2419/9/1التى تتعامل معها الشركة ابتداء من 

مدٌر عام االوراق المالٌة بالمطاعات المالٌة وذلن للتولٌع عن الشركة طرؾ البنون التجارٌة على الشٌكات والمستندات  -عبدالحلٌم 

 93114برلم       24191414المصرفٌة وعمود االلتراض والتسهٌالت البنكٌة ، تارٌخ : 

عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اوال / الؽاء تولٌع السٌد المحاسب / حسٌن عبدالسٌد احمد  دمحم -  1415

طرؾ البنون  2419/8/31مدٌر عام تمٌٌم المشروعات بالمطاعات المالٌة المحال على المعاش لبلوؼة سن التماعد بتارٌخ  -حسن 

ثانٌا / تفوٌض السٌد المحاسب / اٌهاب دمحم  -وذلن بعد النتهاء فترة عملة بالشركة  2419/9/1التى تتعامل معها الشركة ابتداء من 

مدٌر عام االوراق المالٌة بالمطاعات المالٌة وذلن للتولٌع عن الشركة طرؾ البنون التجارٌة على الشٌكات والمستندات  -عبدالحلٌم 

 93114برلم       24191414المصرفٌة وعمود االلتراض والتسهٌالت البنكٌة ، تارٌخ : 

دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اوال / الؽاء تولٌع السٌد المحاسب / حسٌن عبدالسٌد احمد  -  1416

طرؾ البنون  2419/8/31مدٌر عام تمٌٌم المشروعات بالمطاعات المالٌة المحال على المعاش لبلوؼة سن التماعد بتارٌخ  -حسن 

ثانٌا / تفوٌض السٌد المحاسب / اٌهاب دمحم  -وذلن بعد النتهاء فترة عملة بالشركة  2419/9/1تعامل معها الشركة ابتداء من التى ت

مدٌر عام االوراق المالٌة بالمطاعات المالٌة وذلن للتولٌع عن الشركة طرؾ البنون التجارٌة على الشٌكات والمستندات  -عبدالحلٌم 

 93114برلم       24191414راض والتسهٌالت البنكٌة ، تارٌخ : المصرفٌة وعمود االلت

دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  باالضافة الى السادة المبلؽٌن للبنون على ان ٌكون التولٌع  -  1417

 93114برلم       24191414باى تولٌعٌن مجتمعٌن من السادة المفوضٌن عن الشركة ، تارٌخ : 

دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  باالضافة الى السادة المبلؽٌن للبنون على ان ٌكون التولٌع  -  1418

 93114برلم       24191414باى تولٌعٌن مجتمعٌن من السادة المفوضٌن عن الشركة ، تارٌخ : 

دارة  باالضافة الى السادة المبلؽٌن للبنون على ان ٌكون التولٌع دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  1419

 93114برلم       24191414باى تولٌعٌن مجتمعٌن من السادة المفوضٌن عن الشركة ، تارٌخ : 

تولٌع دمحم عبد الرحٌم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  باالضافة الى السادة المبلؽٌن للبنون على ان ٌكون ال -  1424

 93114برلم       24191414باى تولٌعٌن مجتمعٌن من السادة المفوضٌن عن الشركة ، تارٌخ : 

ٌوسؾ على ٌوسؾ  توبه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، تارٌخ :  -  1421

 225799برلم       24191414

مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، تارٌخ : على ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة  -  1422

 225799برلم       24191414

دمحم ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، تارٌخ :  -  1423

 225799برلم       24191414



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة سناء ٌوسؾ على ٌوسؾ توب -  1424

 225799برلم       24191414، تارٌخ : 

ٌسرى ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  خروج من رئاسة مجلس االدارة  -  1425

 225799برلم       24191414للوفاة ، تارٌخ : 

ٌوسؾ على ٌوسؾ  توبه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بدال من المرحوم / ٌوسؾ على ٌوسؾ نظرا لوفاتة ،  -  1426

 225799برلم       24191414تارٌخ : 

على ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من المرحوم / ٌوسؾ على ٌوسؾ نظرا لوفاتة ،  -  1427

 225799برلم       24191414تارٌخ : 

دمحم ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من المرحوم / ٌوسؾ على ٌوسؾ نظرا لوفاتة ،  -  1428

 225799برلم       24191414 تارٌخ :

سناء ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بدال من المرحوم / ٌوسؾ على ٌوسؾ  -  1429

 225799برلم       24191414نظرا لوفاتة ، تارٌخ : 

ب  بدال من المرحوم / ٌوسؾ على ٌسرى ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتد -  1434

 225799برلم       24191414ٌوسؾ نظرا لوفاتة ، تارٌخ : 

رٌنٌه لبٌب ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ االول الشرٌن المتضامن السٌد  -  1431

ل لبٌب ٌوسؾ بدٌر مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى االدارة /رٌنٌه لبٌب ٌوسؾ والطرؾ الثانى الشرٌن المتضامن السٌد / مٌشٌ

والتولٌع وتمثٌل الشركة امام الؽٌر وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة 

ئب العامة وضرائب المٌمة ووزارة السٌاحة بكافة اداراتها ومكاتب العمل وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة الضرا

 389116برلم       24191414المضافة وفتح حسابات للشركة بالبنون المختلفة بما ، تارٌخ : 

رٌنٌه لبٌب ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون واٌضا مجتمعٌن او منفردٌن  -  1432

ائٌة او امام كافة الجهات الحكومٌة واٌضا مجتمعٌن او منفردٌن التصرؾ بالبٌع لكل او الصلح وااللرار سواء امام الجهات المض

بعض ممتلكات الشركة من سٌارات وخالفه او من ٌوكلوه لذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون 

لحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم ا

 389116برلم       24191414

محمود دمحم عجمى حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن من الشركه واستلم جمٌع مستحماته ،  -  1433

 442438برلم       24191414تارٌخ : 

ٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن من الشركه واستلم جمٌع مستحماته ، محمود دمحم عجمى حسن  شركة تضامن  مد -  1434

 442438برلم       24191414تارٌخ : 

خالد احمد صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن من الشركه واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1435

 442438برلم       24191414

شرٌن متضامن  خرج الشرٌن من الشركه واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :   خالد احمد صالح  شركة تضامن -  1436

 442438برلم       24191414

محمود دمحم عجمى حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن او  -  1437

 442438برلم       24191414منفردٌن ، تارٌخ : 

مود دمحم عجمى حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن او مح -  1438

 442438برلم       24191414منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  خالد احمد صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ -  1439

 442438برلم       24191414

خالد احمد صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  1444

 442438برلم       24191414

المتضامن السٌد / مجدى داود ماجده فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن  -  1441

متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك 

ما التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل 

ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة 

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 

موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود  ماجده فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  1442

متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك 

لعمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل ما التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر ا

ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة 

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 

ده فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود ماج -  1443

متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل ما  التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات

ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة 

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 

ماجده فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود  -  1444

متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك 

ولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل ما الت

ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة 

 276954برلم       24191415ود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : والمصرفٌة وحك التولٌع على عم

مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود  -  1445

لجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع ا

التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل ما 

ت المالٌة ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامال

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 

مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود  -  1446

م بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌمو

التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل ما 

السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن 

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 

مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود  -  1447

تى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك م

التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتعالد فى كل ما 

لحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح ا

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌع للشرٌن المتضامن السٌد / مجدى داود مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتو -  1448

متى منفردا على النحو التالى وهى الذى ٌموم بتمثٌل الشكرة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك 

عالد فى كل ما التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام الشهر العمارى ومصلحة الجمارن والت

ٌتعلك بؤمور الشركة وفتح الحسابات لدى كافة البنون والمصارؾ وكذلن السحب واالٌداع والتوٌع على كافة المعامالت المالٌة 

 276954برلم       24191415والمصرفٌة وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء وااللتراض ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن موصى  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة ماجده فتحى الوندى حنا  توصٌة  -  1449

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض 

حة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصل

 276954برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ماجده فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة  -  1454

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض  وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك

الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك 

 276954برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة  ماجده -  1451

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض 

نٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وف

 276954برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ماجده فتحى الوندى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة  -  1452

واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض وممتلكاتها العمارٌة 

الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك 

 276954م   برل    24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة  -  1453

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض 

نة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك الشركة وله الحك فى االستعا

 276954برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الشركة  مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول -  1454

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض 

الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك 

 276954برلم       24191415كر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذ

مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة  -  1455

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض 

من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى 

 276954برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مجدى داود متى شاروبٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن والتسهٌالت البنكٌة والبٌع والشراء الصول الشركة  -  1456

تلكاتها العمارٌة واالراضى والسارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى اعمال تراها ضرورٌة والزمة لتحمٌك اؼراض ومم

الشركة وله الحك فى االستعانة بمن ٌرى من مستشارٌٌن وفنٌٌن وادارٌٌن فى ضوء مصلحة الشركة وبما ٌحمك اؼراضها وله حك 

 276954برلم       24191415: توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المحاسب / عبداللة اسماعٌل على شحاتة  -  1457

لى بصفتة رئٌس لطاع الشئون المالٌة بالشركة بالتولٌع على حسابات الشركة لدى البنون المختلفة وكذا تفوٌض من لهم حك التولٌع ع

 16برلم       24191415حسابات الشركة لدى البنون المختلفة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المحاسب / عبداللة اسماعٌل على شحاتة  -  1458

ن المختلفة وكذا تفوٌض من لهم حك التولٌع على بصفتة رئٌس لطاع الشئون المالٌة بالشركة بالتولٌع على حسابات الشركة لدى البنو

 16برلم       24191415حسابات الشركة لدى البنون المختلفة ، تارٌخ : 

 1برلم       24191415سامح ابراهٌم ؼانم سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مول مدٌنتى ، تارٌخ :  -  1459

 1برلم       24191415مدٌر فرع  مول مدٌنتى ، تارٌخ : سامح ابراهٌم ؼانم سلٌمان  شركة مساهمة   -  1464

 1برلم       24191415سامح ابراهٌم ؼانم سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مول مدٌنتى ، تارٌخ :  -  1461

    24191415:  دمحم هانى دمحم ابراهٌم العسال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب للشئون الفنٌة والهندسٌة ، تارٌخ -  1462

 389323برلم   

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1463

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

ام جمٌع البنون والمصارؾ من سحب او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء ام

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1464

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

ٌع البنون والمصارؾ من سحب او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء امام جم

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1465

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

بنون والمصارؾ من سحب او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء امام جمٌع ال

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1466

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

والمصارؾ من سحب او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء امام جمٌع البنون 

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437  برلم     24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1467

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

ارؾ من سحب او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء امام جمٌع البنون والمص

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1468

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

ن سحب او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء امام جمٌع البنون والمصارؾ م

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1469

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

او اٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء  امام جمٌع البنون والمصارؾ من سحب

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زهدى عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن زهدى عبدالحمٌد حسن زهران وللشركاء  -  1474

ابراهٌم زهدى عبدالحمٌد زهران ومروه زهدى عبدالحمٌد زهران ودمحم زهدى عبدالحمٌد زهران ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن 

ٌداع ولهما الحك فى الشراء او البٌع باسم الشركه للنفس او للؽٌر فى البٌع والشراء امام جمٌع البنون والمصارؾ من سحب او ا

ولهما الحك فى التنازل وااللتراض والرهن وفتح واؼالق االعتمادات المستندٌه وحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 259437برلم       24191415مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

الرحمن مجدى ٌوسؾ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع تصبح عن الشركه وتمثٌلها امام كافه  عبد -  1471

الجهات الحكومٌه والمإسسات وجهات التماضى بجمٌع انواعها وادارات السجل والؽرفه التجارٌه والضرائب لالطراؾ الثالثه 

ط ان تكون االعمال التى تثدر منه لتحمٌك ؼرض الشركه اما اعمال التصرؾ مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهم لانونا بشر

التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى وبٌع اصول الشركه وبٌع وشراء وترخٌص السٌارات 

 397346برلم       24191415الخاصه بالشركه وااللتراض من البنون والرهن بضمان موجودات الشركه فال ٌنفذ ، تارٌخ : 

عبد الرحمن مجدى ٌوسؾ احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع تصبح عن الشركه وتمثٌلها امام كافه  -  1472

الجهات الحكومٌه والمإسسات وجهات التماضى بجمٌع انواعها وادارات السجل والؽرفه التجارٌه والضرائب لالطراؾ الثالثه 

منفردٌن او من ٌنوب عنهم لانونا بشرط ان تكون االعمال التى تثدر منه لتحمٌك ؼرض الشركه اما اعمال التصرؾ  مجتمعٌن او

التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى وبٌع اصول الشركه وبٌع وشراء وترخٌص السٌارات 

 397346برلم       24191415موجودات الشركه فال ٌنفذ ، تارٌخ : الخاصه بالشركه وااللتراض من البنون والرهن بضمان 

عبد الرحمن مجدى ٌوسؾ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االبموافمه جمٌع الشركاء والتولٌع شخصٌا على ذلن  -  1473

 397346برلم       24191415كتابه ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  االبموافمه جمٌع الشركاء والتولٌع شخصٌا على ذلن  عبد الرحمن مجدى ٌوسؾ احمد  شركة تضامن  -  1474

 397346برلم       24191415كتابه ، تارٌخ : 

 2برلم       24191415بنى سوٌؾ ، تارٌخ :  -على خلؾ احمد مسعد احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المدٌنة  -  1475

 2برلم       24191415شرم الشٌخ ، تارٌخ :  -السوق المدٌم   طة حسٌن على مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع -  1476

عادل انور سلٌمان والى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او  -  1477

صراحة عمد الشركة او المانون او  مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة

الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهما منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات 

والمصارؾ  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

 283255برلم       24191415من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

عبدالبالى سٌد عبد البالى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او  -  1478

ركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الش

الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهما منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات 

افة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بك

 283255برلم       24191415من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

عادل انور سلٌمان والى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن  -  1479

مل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك التولٌع وكافة صور التعا

على عمود الشراء والبٌع لالصول والممتلكات العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل 
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ما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله

 283255برلم       24191415االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : 

حك االلتراض والرهن عبدالبالى سٌد عبد البالى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واصدار خطابات وشهادات الضمان و -  1484

وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك التولٌع 

على عمود الشراء والبٌع لالصول والممتلكات العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات مستخدمى ووكالء 

 283255برلم       24191415االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك االفراج عن راسمال  عادل انور سلٌمان والى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  1481

 283255برلم       24191415الشركة ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

االفراج عن راسمال عبدالبالى سٌد عبد البالى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك  -  1482

 283255برلم       24191415الشركة ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       24191415سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1483

233474 

برلم       24191415سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1484

233474 

برلم       24191415سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1485

233474 

برلم       24191415تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : سمر احمد دمحم احمد  شركة  -  1486

233474 

برلم       24191415سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1487

233474 

برلم       24191415فة حموله ، تارٌخ : سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كا -  1488

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1489

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1494

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1491

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1492

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1493

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1494

233474 
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برلم       24191415ان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عنتر ابراهٌم سلط -  1495

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1496

233474 

برلم       24191415دٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  م -  1497

233474 

برلم       24191415عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1498

233474 

برلم       24191415فة حموله ، تارٌخ : محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كا -  1499

233474 

برلم       24191415محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1544

233474 

برلم       24191415محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1541

233474 

برلم       24191415محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1542

233474 

برلم       24191415محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1543

233474 

برلم       24191415حمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : م -  1544

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1545

233474 

برلم       24191415ركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : حسام ابراهٌم سلطان احمد  ش -  1546

233474 

برلم       24191415محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1547

233474 

برلم       24191415واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج -  1548

233474 

برلم       24191415محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1549

233474 

برلم       24191415: محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ  -  1514

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1511

233474 
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برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1512

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1513

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1514

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1515

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1516

233474 

برلم       24191415حمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : سمر احمد دمحم ا -  1517

233474 

برلم       24191415سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1518

233474 

برلم       24191415ج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خر -  1519

233474 

برلم       24191415سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1524

233474 

برلم       24191415: حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ  -  1521

233474 

برلم       24191415حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1522

233474 

سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1523

شرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات لل

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

هم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجور

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

ولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئ -  1524

المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

لشركة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ا

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 233474برلم       24191415حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

ن حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكو -  1525

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

تعٌٌن وعزل مستخدمى  الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 
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ركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن سمر احمد دمحم احمد  ش -  1526

المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخا

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 233474برلم       24191415حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1527

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى  الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  1528

المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 233474برلم       24191415وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : حسابات وكل ذلن باسم الشركة 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1529

ؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن ا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ :  واٌداع

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1534

له حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا و

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جم

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1531

عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن السٌد /

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

رٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدا

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

الرسمٌة  عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات -  1532

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

باتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرت

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

ة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدار -  1533

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

مستخدمى  الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 
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امن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تض -  1534

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكاف

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1535

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1536

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

مٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكو

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415ركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الش

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1537

من اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وض

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415ٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : وا

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1538

دا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفر

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل م

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1539

/ عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن السٌد

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

دارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون اال

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

الرسمٌة  محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات -  1544

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

باتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرت

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة  -  1541

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل م

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1542

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

لعام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع ا

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415خ : واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌ

محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1543

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

لحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ا

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ :  واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1544

ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة و

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415اٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : و

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1545

فردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد من

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1546

سٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن ال

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

جهات الرسمٌة محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام ال -  1547

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  ووكالء الشركة وتحدٌد

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

رة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدا -  1548

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعز

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

ٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة محمود عمر محمود محمود  توصٌة بس -  1549

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكاف

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1554

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

اع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولط

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1551

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌ

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415ة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشرك

حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1552

اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415ع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : واٌدا

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1553

وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1554

/ عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االد

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

ات الرسمٌة حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجه -  1555

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

رتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد م

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

رة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدا -  1556

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعز

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة -  1557

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

شكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة ا

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  سمر -  1558

المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

عمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع اال

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 233474برلم       24191415حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1559

للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الحكومٌة والؽٌر حك

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 233474برلم       24191415ضها وله ، تارٌخ : واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼرا

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  1564

ع الجهات الحكومٌة المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌ

والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 233474برلم       24191415ل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : حسابات وك

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1561

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم سلطان احمد منفردا وله حك التعامل 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

صارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والم

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1562

لطان احمد منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / عنتر ابراهٌم س

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بالش

 233474برلم       24191415واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1563

لٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت مبالػ وتو

بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل 

 233474برلم       24191415:  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1564

مالت مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعا

بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل 

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

د الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمو -  1565

مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ك توكٌل بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله ح

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1566

لعمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ا

بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل 

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌط -  1567

مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الش

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1568

ة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كاف

بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل 

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1569

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالج

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وله حك لبض عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع  -  1574

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  توكٌل الؽٌر فى

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1571

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل و

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حك لبض  عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله -  1572

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  توكٌل الؽٌر فى كل

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1573

طات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشار

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و -  1574

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عم

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1575

لسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة ا

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1576

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

االلتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وب

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حك لبض  عنتر ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله -  1577

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  توكٌل الؽٌر فى كل

عنتر ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1578

ات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارط

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  1579

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمار

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1584

ت االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندا

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1581

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

اض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتر

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1582

دفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك و

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415ا ذكر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى كل او بعض م

محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1583

ت التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفما

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا -  1584

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1585

ة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌ

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض حسام  -  1586

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

هن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والر

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1587

الػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مب

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1588

تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض محمود عمر محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك ال -  1589

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اص

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود عمر محمود محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1594

ٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجار

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض حسام ابراهٌم س -  1591

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌ

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1592

لٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتو

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415:  توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1593

ك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعل

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التول -  1594

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

اخرى وله حك بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1595

ٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجار

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض حسام ابراهٌم س -  1596

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك  بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1597

تحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت مبالػ وتولٌع و

بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل 

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1598

مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل 

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

راء والبٌع وله حك لبض ودفع سمر احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الش -  1599

مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ٌل بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توك

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سمر احمد دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض ودفع  -  1644

مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

راض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك توكٌل بالنمد او باالجل وبااللت

 233474برلم       24191415الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بض حسام ابراهٌم سلطان احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك ل -  1641

ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415عض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى كل او ب

حسام ابراهٌم سلطان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وله حك لبض  -  1642

لصفمات التى تتعلك ودفع مبالػ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات وا

بمعامالت بالنمد او باالجل وبااللتراض والرهن والبٌع الصول و ممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واى اصول اخرى وله حك 

 233474برلم       24191415توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       24191415خإج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  اسالم محمود احمد النمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  1643

324891 

برلم       24191415اسالم محمود احمد النمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خإج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1644

324891 

برلم       24191415، تارٌخ : احمد طارق عمر دمحم نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خإج واستلم كافة حموله  -  1645

324891 

برلم       24191415احمد طارق عمر دمحم نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خإج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1646

324891 

    24191415احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خإج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1647

 324891برلم   

    24191415احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خإج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1648

 324891برلم   

منفردا اسالم محمود احمد النمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع  -  1649

للشرٌن احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد او لكال من السٌد / احمد طارق عمر دمحم نصٌر والسٌد / محمود احمد طه النمر ) 
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مجتمعٌن ( وذلن فى كل ما ٌخص ادارة الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون 

 324891برلم       24191415وسحب واٌداع كافة اشكال الرهن وااللتراض ، تارٌخ :  والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات

اسالم محمود احمد النمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع منفردا  -  1614

ارق عمر دمحم نصٌر والسٌد / محمود احمد طه النمر ) للشرٌن احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد او لكال من السٌد / احمد ط

مجتمعٌن ( وذلن فى كل ما ٌخص ادارة الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون 

 324891برلم       24191415والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع كافة اشكال الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

احمد طارق عمر دمحم نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع منفردا  -  1611

للشرٌن احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد او لكال من السٌد / احمد طارق عمر دمحم نصٌر والسٌد / محمود احمد طه النمر ) 

ما ٌخص ادارة الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون مجتمعٌن ( وذلن فى كل 

 324891برلم       24191415والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع كافة اشكال الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع منفردا احمد طارق عمر دمحم نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  1612

للشرٌن احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد او لكال من السٌد / احمد طارق عمر دمحم نصٌر والسٌد / محمود احمد طه النمر ) 

تعامل مع البنون مجتمعٌن ( وذلن فى كل ما ٌخص ادارة الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وال

 324891برلم       24191415والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع كافة اشكال الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع  -  1613

د عبد الحمٌد احمد عبد الواحد او لكال من السٌد / احمد طارق عمر دمحم نصٌر والسٌد / محمود احمد طه النمر ) منفردا للشرٌن احم

مجتمعٌن ( وذلن فى كل ما ٌخص ادارة الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون 

 324891برلم       24191415اشكال الرهن وااللتراض ، تارٌخ :  والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع كافة

احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع  -  1614

دمحم نصٌر والسٌد / محمود احمد طه النمر ) منفردا للشرٌن احمد عبد الحمٌد احمد عبد الواحد او لكال من السٌد / احمد طارق عمر 

مجتمعٌن ( وذلن فى كل ما ٌخص ادارة الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون 

 324891برلم       24191415والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع كافة اشكال الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

تشكٌل   -خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1615

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419مجلس االدارة للدورة 

تشكٌل   -جلس ادارة وعضو منتدب  معٌن من ذوى الخبرة خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس م -  1616

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419مجلس االدارة للدورة 

للدورة تشكٌل مجلس االدارة   -فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1617

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1618

 114249برلم       24191415 ، تارٌخ : 2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1619

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شرك -  1624

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

لمدة  2422/82419تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  معٌن من ذوى الخبرة  -  1621

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7ثالث سنوات اعتبارا من 
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لمدة  2422/82419تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  معٌن من ذوى الخبرة  -  1622

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7ثالث سنوات اعتبارا من 

تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  معٌن من ذوى الخبرة  -  1623

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

ل مجلس االدارة للدورة تشكٌ  -عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  معٌن من ذوى الخبرة  -  1624

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

تشكٌل مجلس   -اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1625

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7را من لمدة ثالث سنوات اعتبا 2422/82419االدارة للدورة 

تشكٌل مجلس   -اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1626

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419االدارة للدورة 

تشكٌل مجلس االدارة   -اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1627

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419للدورة 

تشكٌل مجلس االدارة   -معٌن من ذوى الخبرة اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   -  1628

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419للدورة 

تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1629

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

تشكٌل مجلس االدارة للدورة   -ذوى الخبرة  هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معٌن من -  1634

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/8/7لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  2422/82419

متفرؼا   -خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1631

 114249برلم       24191415للشئون الفنٌة ، تارٌخ : 

متفرؼا   -خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1632

 114249برلم       24191415للشئون الفنٌة ، تارٌخ : 

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   - فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة -  1633

 114249برلم       24191415

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1634

 114249برلم       24191415

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1635

 114249برلم       24191415

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1636

 114249برلم       24191415

برلم       24191415متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -ة مساهمة  تحمٌل  معٌن من ذوى الخبرة دمحم محمود اسعد  شرك -  1637

114249 

برلم       24191415متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  معٌن من ذوى الخبرة  -  1638

114249 
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متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -عضو ؼٌر متفرغ  معٌن من ذوى الخبرة عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة   -  1639

 114249برلم       24191415

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  معٌن من ذوى الخبرة  -  1644

 114249برلم       24191415

متفرؼا للشئون الفنٌة   -اح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة اٌمن حسن عبدالحى عبدالفت -  1641

 114249برلم       24191415، تارٌخ : 

متفرؼا للشئون الفنٌة   -اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1642

 114249لم   بر    24191415، تارٌخ : 

متفرؼا للشئون الفنٌة ،   -اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1643

 114249برلم       24191415تارٌخ : 

لفنٌة ، متفرؼا للشئون ا  -اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن من ذوى الخبرة  -  1644

 114249برلم       24191415تارٌخ : 

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبرة  -  1645

 114249برلم       24191415

متفرؼا للشئون الفنٌة ، تارٌخ :   -ة هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معٌن من ذوى الخبر -  1646

 114249برلم       24191415

من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  معٌن  -  1647

 114249برلم       24191415

من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -وعضو منتدب  معٌن  خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  1648

 114249برلم       24191415

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن  -  1649

114249 

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن  -  1654

114249 

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن  -  1651

114249 

برلم       24191415تارٌخ : من ذوى الخبرة ،  -سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معٌن  -  1652

114249 

 114249برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  معٌن  -  1653

 114249برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  معٌن  -  1654

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  معٌن عمرو احمد  -  1655

114249 

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  معٌن  -  1656

114249 
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من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -ادارة منتخب  معٌن اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1657

 114249برلم       24191415

من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن  -  1658

 114249برلم       24191415

    24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن  -  1659

 114249برلم   

    24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  معٌن  -  1664

 114249برلم   

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -افت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معٌن هانى ر -  1661

114249 

برلم       24191415من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معٌن  -  1662

114249 

    24191415مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة -  1663

 114249برلم   

    24191415خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1664

 114249برلم   

 114249برلم       24191415لس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مج -  1665

 114249برلم       24191415فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1666

 114249برلم       24191415سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1667

 114249برلم       24191415سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1668

 114249برلم       24191415دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1669

 114249برلم       24191415ٌل  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحم -  1674

 114249برلم       24191415عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1671

 114249برلم       24191415عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1672

برلم       24191415حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  اٌمن -  1673

114249 

برلم       24191415اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1674

114249 

برلم       24191415مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : اشرؾ رضوان احمد على  شركة  -  1675

114249 

برلم       24191415اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1676

114249 
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 114249برلم       24191415تارٌخ :  هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، -  1677

 114249برلم       24191415هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1678

    24191415خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1679

 114249برلم   

    24191415خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1684

 114249برلم   

 114249برلم       24191415فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1681

 114249برلم       24191415لعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : فٌصل ربٌع ابوا -  1682

 114249برلم       24191415سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1683

 114249برلم       24191415ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1684

 114249برلم       24191415دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1685

 114249برلم       24191415دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1686

 114249برلم       24191415عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1687

 114249برلم       24191415عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1688

برلم       24191415ة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1689

114249 

برلم       24191415اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1694

114249 

برلم       24191415اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1691

114249 

برلم       24191415اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1692

114249 

 114249برلم       24191415هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1693

 114249برلم       24191415فت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : هانى را -  1694

خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ  -  1695

 114249برلم       24191415: 

نصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ خالد مصطفى كامل اال -  1696

 114249برلم       24191415: 

    24191415فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1697

 114249برلم   
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    24191415ٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ : فٌصل رب -  1698

 114249برلم   

    24191415سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1699

 114249برلم   

    24191415صادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ : سٌد عبدال -  1744

 114249برلم   

 114249برلم       24191415دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1741

 114249برلم       24191415تحمٌل  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :   دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة -  1742

برلم       24191415عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1743

114249 

برلم       24191415مابٌة بالشركة ، تارٌخ : عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة الن -  1744

114249 

اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1745

 114249برلم       24191415

رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  -  1746

 114249برلم       24191415

اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1747

 114249برلم       24191415

ب  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ : اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخ -  1748

 114249برلم       24191415

    24191415هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ :  -  1749

 114249برلم   

    24191415اللجنة النمابٌة بالشركة ، تارٌخ : هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس  -  1714

 114249برلم   

خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استمالة من رئاسة مجلس االدارة  -  1711

م الموافمة على ت 2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم ) 2418/4/1اعتبارا من 

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34االستمالة اعتبارا من 

خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استمالة من رئاسة مجلس االدارة  -  1712

تم الموافمة على  2418( لسنة 412رلم ) بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة 2418/4/1اعتبارا من 

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34االستمالة اعتبارا من 

فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1713

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا  2418( لسنة 412ٌة العامة رلم )بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمع 2418/4/1

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34من 
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فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1714

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا  2418( لسنة 412ئٌس الجمعٌة العامة رلم )بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ور 2418/4/1

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34من 

 2418/4/1سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1715

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا من  2418( لسنة 412الدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )بموجب لرار رئٌس مجلس ا

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34

 2418/4/1سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1716

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا من  2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249  برلم     24191415، تارٌخ :  2419/6/34

بموجب لرار رئٌس  2418/4/1دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1717

، تارٌخ :  2419/6/34تم الموافمة على االستمالة اعتبارا من  2418( لسنة 412مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249برلم       24191415

بموجب لرار رئٌس  2418/4/1دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1718

، تارٌخ :  2419/6/34تم الموافمة على االستمالة اعتبارا من  2418( لسنة 412مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249برلم       24191415

بموجب  2418/4/1عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1719

،  2419/6/34تم الموافمة على االستمالة اعتبارا من  2418( لسنة 412لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249برلم       24191415تارٌخ : 

بموجب  2418/4/1مرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من ع -  1724

،  2419/6/34تم الموافمة على االستمالة اعتبارا من  2418( لسنة 412لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249برلم       24191415تارٌخ : 

ن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من اٌم -  1721

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا  2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم ) 2418/4/1

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34من 

اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1722

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا  2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم ) 2418/4/1

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34من 

اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1723

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا  2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم ) 2418/4/1

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34من 

اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1724

تم الموافمة على االستمالة اعتبارا  2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم ) 2418/4/1

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34 من

 2418/4/1هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1725

ارا من تم الموافمة على االستمالة اعتب 2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2418/4/1هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استمالة من رئاسة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1726

ة اعتبارا من تم الموافمة على االستمال 2418( لسنة 412بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ورئٌس الجمعٌة العامة رلم )

 114249برلم       24191415، تارٌخ :  2419/6/34

خروج من مجلس  -خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  1727

 114249برلم       24191415االدارة ، تارٌخ : 

خروج من مجلس  -جلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ خالد مصطفى كامل االنصارى  شركة مساهمة  رئٌس م -  1728

 114249برلم       24191415االدارة ، تارٌخ : 

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  1729

 114249برلم       24191415

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ فٌصل ربٌع ابوالعز عمران  ش -  1734

 114249برلم       24191415

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -سٌد عبدالصادق عبدالشافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  1731

 114249برلم       24191415

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -افى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ سٌد عبدالصادق عبدالش -  1732

 114249برلم       24191415

برلم       24191415خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  تحمٌل  ؼٌر متفرغ  -  1733

114249 

برلم       24191415خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -حمٌل  ؼٌر متفرغ دمحم محمود اسعد  شركة مساهمة  ت -  1734

114249 

    24191415خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  1735

 114249برلم   

    24191415خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -عمرو احمد خلؾ  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  1736

 114249برلم   

خروج من مجلس االدارة ،  -اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ  -  1737

 114249برلم       24191415تارٌخ : 

خروج من مجلس االدارة ،  -ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ  اٌمن حسن عبدالحى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1738

 114249برلم       24191415تارٌخ : 

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ  -  1739

 114249برلم       24191415

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ   اشرؾ رضوان احمد على  شركة مساهمة -  1744

 114249برلم       24191415

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -هانى رافت خلوصى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  1741

 114249برلم       24191415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خروج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ هانى رافت خلوصى حسن  شركة م -  1742

 114249برلم       24191415

صموئٌل نزٌة عبده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1743

 187625برلم       24191415

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ : صموئٌل نزٌة عبده  تو -  1744

 187625برلم       24191415

صموئٌل نزٌة عبده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1745

 187625برلم       24191415

صموئٌل نزٌة عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1746

 187625برلم       24191415

منٌر نزٌه عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1747

 187625رلم   ب    24191415

منٌر نزٌه عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1748

 187625برلم       24191415

منٌر نزٌه عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1749

 187625برلم       24191415

منٌر نزٌه عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ، تارٌخ :  -  1754

 187625برلم       24191415

دارٌه والبنون صموئٌل نزٌة عبده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واال -  1751

 187625برلم       24191415وؼٌرها للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 

صموئٌل نزٌة عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون  -  1752

 187625برلم       24191415 وؼٌرها للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ :

صموئٌل نزٌة عبده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون  -  1753

 187625برلم       24191415وؼٌرها للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون صموئٌل نزٌة عبده  توصٌة بسٌطة   -  1754

 187625برلم       24191415وؼٌرها للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 

لبنون وؼٌرها منٌر نزٌه عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه وا -  1755

 187625برلم       24191415للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 

منٌر نزٌه عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون وؼٌرها  -  1756

 187625برلم       24191415للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 

منٌر نزٌه عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون وؼٌرها  -  1757

 187625برلم       24191415للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون وؼٌرها منٌر نزٌه عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا -  1758

 187625برلم       24191415للشرٌن المتضامن منٌر نزٌه عبده عٌد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اٌمن كمال دمحم امٌن الحلوانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ذاكر حسٌن  -  1759

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اٌمن كمال دمحم امٌن الحلوانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ذاكر حسٌن  -  1764

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اٌمن كمال دمحم امٌن الحلوانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ذاكر حسٌن  -  1761

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -كة مساهمة  مدٌر فرع  ذاكر حسٌن امٌر احمد سالم بٌومى  شر -  1762

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -امٌر احمد سالم بٌومى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ذاكر حسٌن  -  1763

 1برلم       24191415تارٌخ :  مدٌنة نصر ، -امٌر احمد سالم بٌومى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ذاكر حسٌن  -  1764

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اٌمن كمال دمحم امٌن الحلوانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البطراوى  -  1765

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اٌمن كمال دمحم امٌن الحلوانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البطراوى  -  1766

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اٌمن كمال دمحم امٌن الحلوانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البطراوى  -  1767

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -امٌر احمد سالم بٌومى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البطراوى  -  1768

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -همة  مدٌر فرع  البطراوى امٌر احمد سالم بٌومى  شركة مسا -  1769

 1برلم       24191415مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -امٌر احمد سالم بٌومى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البطراوى  -  1774

برلم       24191415تارٌخ :  عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، -  1771

367758 

برلم       24191415عبد المنعم سٌد حسن علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1772

367758 

برلم       24191415عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1773

367758 

برلم       24191415عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1774

367758 

برلم       24191415عبد المنعم سٌد حسن علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1775

367758 

برلم       24191415عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1776

367758 

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1777

 367758برلم       24191415

عبدالمنعم سٌد حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  شرٌؾ -  1778

 367758برلم       24191415

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1779

 367758برلم       24191415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ : شرٌؾ عبدالم -  1784

 367758برلم       24191415

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1781

 367758برلم       24191415

حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  شرٌؾ عبدالمنعم سٌد -  1782

 367758برلم       24191415

برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1783

367758 

برلم       24191415شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ : سهٌر عبد العظٌم همام دمحم   -  1784

367758 

برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1785

367758 

برلم       24191415مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ : سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة   -  1786

367758 

برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ :  -  1787

367758 

برلم       24191415خرجت للوفاه ودخول ورثتها ، تارٌخ : سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1788

367758 

عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1789

ٌر حكومٌه والخاصه وكافه شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽ

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  عبد المنعم سٌد حسن -  1794

شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

اللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وا

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1791

ؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه شرٌ

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415الت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعام

عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1792

مٌه والخاصه وكافه شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكو

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط / عبد المنعم سٌد حسن علً   -  1793

شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 
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من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع  الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1794

المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه شرٌؾ عبد 

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415بنكٌه االخرى ، تارٌخ : اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت ال

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول  -  1795

مٌه والخاصه وكافه فمط / شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكو

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن   -  1796

فمط / شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

اللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وا

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول  -  1797

/ شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه  فمط

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه 

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول  -  1798

ه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه فمط / شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌ

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

عم سٌد حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول شرٌؾ عبدالمن -  1799

فمط / شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

ٌن االول شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشر -  1844

فمط / شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415لشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : اوشراء او رهن اصول ا

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1841

ت الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجها

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

ر عبد العظٌم همام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط / سهٌ -  1842

شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

الصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض و

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1843

شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 
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بات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسا

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

ٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط / سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتول -  1844

شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415ء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : اوشرا

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1845

ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات 

الجهات بمافٌها البنون من فتح الحسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع 

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول فمط /  -  1846

شرٌؾ عبد المنعم سٌد حسن منفردا مع كافه الجهات والسلطات ومع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والخاصه وكافه 

حسابات والمبض والصرؾ وااللتراض وااللراض من البنون والمإسسات المالٌه والهئٌات وبٌع الجهات بمافٌها البنون من فتح ال

 367758برلم       24191415اوشراء او رهن اصول الشركه وكافه التعامالت البنكٌه االخرى ، تارٌخ : 

امن الى شرٌن موصى ، تارٌخ عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متض -  1847

 367758برلم       24191415: 

عبد المنعم سٌد حسن علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  1848

 367758برلم       24191415: 

الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه  -  1849

 367758برلم       24191415: 

عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  1814

 367758برلم       24191415: 

ن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ عبد المنعم سٌد حسن علً  شركة تضامن  شرٌن متضام -  1811

 367758برلم       24191415: 

عبد المنعم سٌد حسن علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  1812

 367758برلم       24191415: 

طة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌ -  1813

 367758برلم       24191415، تارٌخ : 

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى  -  1814

 367758برلم       24191415، تارٌخ : 

المنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى شرٌؾ عبد -  1815

 367758برلم       24191415، تارٌخ : 

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى  -  1816

 367758   برلم    24191415، تارٌخ : 

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى  -  1817

 367758برلم       24191415، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌؾ عبدالمنعم سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى  -  1818

 367758برلم       24191415تارٌخ :  ،

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1819

 367758برلم       24191415

امن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من متض -  1824

 367758برلم       24191415

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1821

 367758برلم       24191415

ٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعد -  1822

 367758برلم       24191415

سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1823

 367758برلم       24191415

ة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : سهٌر عبد العظٌم همام دمحم  توصٌة بسٌط -  1824

 367758برلم       24191415

برلم       24191416دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1825

268344 

برلم       24191416وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  ت -  1826

268344 

برلم       24191416دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1827

268344 

    24191416شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة   -  1828

 268344برلم   

    24191416مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1829

 268344برلم   

    24191416تلم كافة حموله ، تارٌخ : مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واس -  1834

 268344برلم   

    24191416دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1831

 268344برلم   

    24191416دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1832

 268344برلم   

    24191416دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1833

 268344برلم   

برلم       24191416مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : محمود منصور  -  1834

268344 
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برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1835

268344 

برلم       24191416ٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مد -  1836

268344 

برلم       24191416مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1837

268344 

برلم       24191416تلم كافة حموله ، تارٌخ : مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واس -  1838

268344 

برلم       24191416مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1839

268344 

ع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌ -  1844

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1841

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1842

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  -  1843

 268344برلم       24191416السٌد / محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  1844

 268344برلم       24191416مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : السٌد / محمود منصور 

مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  1845

 268344برلم       24191416السٌد / محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد  دمحم محمود منصور -  1846

 268344برلم       24191416/ محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

من السٌد دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضا -  1847

 268344برلم       24191416/ محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد  -  1848

 268344برلم       24191416/ محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1849

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

بح للشرٌن المتضامن السٌد / محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتص -  1854

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1851

 268344م   برل    24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 
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مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1852

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل -  1853

 268344برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس منفردا ، تارٌخ : 

مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1854

 268344برلم       24191416، تارٌخ : محمود منصور مرسى عباس منفردا 

برلم       24191416دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1855

268344 

برلم       24191416دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1856

268344 

برلم       24191416دمحم عبدالعظٌم عبدالمتجلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1857

268344 

    24191416مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1858

 268344لم   بر

    24191416مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1859

 268344برلم   

    24191416مصطفى محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1864

 268344برلم   

    24191416دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1861

 268344برلم   

    24191416دمحم محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1862

 268344برلم   

    24191416نصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم محمود م -  1863

 268344برلم   

برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1864

268344 

برلم       24191416مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  -  1865

268344 

برلم       24191416محمود منصور مرسى عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1866

268344 

برلم       24191416لم كافة حموله ، تارٌخ : مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واست -  1867

268344 

برلم       24191416مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1868

268344 
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برلم       24191416رٌخ : مدحت عبدالعظٌم عبدالمتجلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تا -  1869

268344 

برلم       24191416احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1874

441731 

برلم       24191416احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1871

441731 

برلم       24191416رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1872

441731 

برلم       24191416رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1873

441731 

برلم       24191416نى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ها -  1874

441731 

برلم       24191416هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1875

441731 

برلم       24191416تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة -  1876

441731 

برلم       24191416تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1877

441731 

برلم       24191416ٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شر -  1878

441731 

برلم       24191416احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1879

441731 

برلم       24191416موله ، تارٌخ : رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة ح -  1884

441731 

برلم       24191416رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1881

441731 

رلم   ب    24191416هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1882

441731 

برلم       24191416هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1883

441731 

برلم       24191416تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1884

441731 

برلم       24191416ر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : تام -  1885

441731 
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احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد /  -  1886

مد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والسٌد اح

لانونا ولهما فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات 

ٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة الخاصة بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جم

 441731برلم       24191416وحك الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : 

احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد /  -  1887

امر محمود مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما ت

لانونا ولهما فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات 

دٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة الخاصة بالشركة و لهما منفر

 441731برلم       24191416وحك الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : 

التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد / تامر رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و  -  1888

محمود مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما لانونا 

ندات ولهما فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمست

الخاصة بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة 

 441731برلم       24191416وحك الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد / تامر رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  ش -  1889

محمود مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما لانونا 

ٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات ولهما فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسل

الخاصة بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة 

 441731برلم       24191416وحك الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : 

هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد / تامر محمود  -  1894

مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما لانونا ولهما 

لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات الخاصة فى سبٌل ذلن اوسع السلطات 

بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة وحك 

 441731برلم       24191416:  الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ

هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد / تامر محمود  -  1891

هما مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما لانونا ول

فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات الخاصة 

بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة وحك 

 441731برلم       24191416صارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : الرهن امام كافة البنون والم

تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد / تامر  -  1892

ٌنوب عنهما او عن اى منهما لانونا محمود مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى عبد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من 

ولهما فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات 

ركة الخاصة بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌة و العالمٌة واما االلتراض باسم الش

 441731برلم       24191416وحك الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : 

تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للطرفٌن السٌد / تامر  -  1893

بد الداٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما او عن اى منهما لانونا محمود مصطفى عبد الداٌم والسٌد احمد محمود مصطفى ع

ولهما فى سبٌل ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهما الحك فى استالم وتسلٌم كافة الشٌكات واالوراق والمستندات 

ة و العالمٌة واما االلتراض باسم الشركة الخاصة بالشركة و لهما منفردٌن الحك فى فتح حسابات الشركة لدى جمٌع البنون المصرٌ

 441731برلم       24191416وحك الرهن امام كافة البنون والمصارؾ ٌكون للطرؾ االول ، تارٌخ : 
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احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة  -  1894

ا االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة متمثلة فى طرفٌه

 441731برلم       24191416الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد الداٌم وللشركة  احمد محمود مصطفى عبد الداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى -  1895

متمثلة فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة 

 441731برلم       24191416الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة رومانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  م -  1896

متمثلة فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة 

 441731برلم       24191416الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة رومانى عزٌز ناروز رٌ -  1897

متمثلة فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة 

 441731برلم       24191416الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة متمثلة  -  1898

فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة الؽٌر 

 441731برلم       24191416خ : مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ

هانى عزٌز ناروز رٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة متمثلة  -  1899

ٌر فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة الؽ

 441731برلم       24191416مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة  -  1944

مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة متمثلة فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود 

 441731برلم       24191416الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تامر محمود مصطفى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردا السٌد / تامر محمود مصطفى عبد الداٌم وللشركة  -  1941

الداٌم والرابع السٌد / احمد محمود مصطفى عبد الداٌم الحك فى كفالة متمثلة فى طرفٌها االول السٌد / تامر محمود مصطفى عبد 

 441731برلم       24191416الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى صالح مرعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن  -  1942

الشرٌن/  صالح حسنى صالح مرعى والشرٌن / دمحم حسنى صالح مرعى ولهم حك التولٌع على عمود االلتراض او منفردٌن وهم 

والرهن بكافة انواعها لكافة اصولها بما فٌها من ثابت او منمول للنفس او للؽٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة 

ح البنون او الؽٌر والتولٌع على عمود المدٌونٌه الخاصه بالشركه والتعامل بجمٌع بذلن وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر و ذلن لصال

 342811برلم       24191416البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وتولٌع الشٌكات ، تارٌخ : 

كافه دمحم حسنى صالح مرعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات واصدار خطابات  وشهادات الضمان و -  1943

 342811برلم       24191416صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم عبدالرحمن  -  1944

 335473برلم       24191416 ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :

ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم عبدالرحمن  -  1945

 335473برلم       24191416ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم عبدالرحمن ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1946

 335473برلم       24191416ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم عبدالرحمن  -  1947

 335473برلم       24191416وال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ون

ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم عبدالرحمن  -  1948

 335473برلم       24191416ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم عبدالرحمن  -  1949

 335473برلم       24191416ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل اال -  1914

 335473برلم       24191416عبدالرحمن ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم  -  1911

 335473برلم       24191416طفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عبدالرحمن ونوال مص

نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم  -  1912

 335473برلم       24191416عبدالرحمن ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم  -  1913

 335473برلم       24191416عبدالرحمن ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  1914

 335473برلم       24191416عبدالرحمن ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكتان فاطمه دمحم  -  1915

 335473برلم       24191416لرحمن ونوال مصطفى عماره مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عبدا

برلم       24191416ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1916

335473 

برلم       24191416رٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الش -  1917

335473 

برلم       24191416ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1918

335473 

برلم       24191416ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1919

335473 

برلم       24191416ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1924

335473 

برلم       24191416اره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ولٌد مصطفً عم -  1921

335473 

نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1922

 335473برلم       24191416

من  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نوال مصطفى عماره عبدالرح -  1923

 335473برلم       24191416
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نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1924

 335473برلم       24191416

ن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نوال مصطفى عماره عبدالرحم -  1925

 335473برلم       24191416

نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1926

 335473برلم       24191416

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   نوال مصطفى عماره عبدالرحمن -  1927

 335473برلم       24191416

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  -  1928

سة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌ -والتنازل 

او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز 

ئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / ر -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  -  1929

لتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل البٌع والرهن وا -والتنازل 

او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز 

على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

ن برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والره -  1934

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز 

بنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء التعامالت ال -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات -  1931

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

 ٌجوز او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن   برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  1932

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن برٌت بول فرنر   -  1933

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

ن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌ

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع  -  1934

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة  -والرهن والتنازل 

اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال  على االلل او تولٌع ثالثة من

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من  -ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416ولٌع ، تارٌخ : اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا ت

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع  -  1935

االدارة  البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس -والرهن والتنازل 

على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من  -ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : اعضاء مجلس 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع  -  1936

االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس  -والرهن والتنازل 

على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال 

س االدارة او اى عضوٌن من التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجل -ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع  -  1937

لتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة البٌع والرهن وا -والرهن والتنازل 

على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال 

على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من  التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع -ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

ٌع رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا الب -  1938

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة  -والرهن والتنازل 

على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال 

امالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من التع -ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

ن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذل -  1939

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة  -والرهن والتنازل 

العضو المنتدب فال على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من  -ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  ش -  1944

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -البٌع والرهن والتنازل 

فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا  -  1941

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -البٌع والرهن والتنازل 

اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو  االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416ولٌع ، تارٌخ : عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا ت
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 283 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا  -  1942

لس البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مج -البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416س االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : عضوٌن من اعضاء مجل

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا  -  1943

جلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة م -البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

مجلس االدارة او اى  التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا  -  1944

رهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس البٌع وال -البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

لتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات وا -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

عدا  كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما -  1945

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -ة المنتدب فال ٌجوز تولٌع

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو  -  1946

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -عدا البٌع والرهن والتنازل 

دمحم احمد احمد محمود العضو  االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد /

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عالء  -  1947

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -عدا البٌع والرهن والتنازل 

اء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعض

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416، تارٌخ :  عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما  -  1948

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -عدا البٌع والرهن والتنازل 

ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو  االدارة على االلل او تولٌع

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416ٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن ف

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما  -  1949

ة مع واحد من اعضاء مجلس البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمع -عدا البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

اى التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما  -  1954

التنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس البٌع والرهن و -عدا البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

ع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌ -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

دة فٌما عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفر -  1951

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس  -عدا البٌع والرهن والتنازل 

االدارة على االلل او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى  -ز تولٌعة المنتدب فال ٌجو

 149425برلم       24191416عضوٌن من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

ب  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتد -  1952

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

د احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احم

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  دمحم احمد احمد -  1953

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425لم   بر    24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  -  1954

البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  -والتنازل 

ثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز او تولٌع ثال

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416عدا تولٌع ، تارٌخ : مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  -  1955

جلس االدارة على االلل البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء م -والتنازل 

او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز 

التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416لس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : مج

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  -  1956

االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل  البٌع والرهن والتنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس -والتنازل 

او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز 

لس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مج -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولها فى ذلن كافة الصالحٌات منفردة فٌما عدا البٌع والرهن  -  1957

تنازل ٌتم عن طرٌك تولٌع رئٌسة مجلس االدارة مجتمعة مع واحد من اعضاء مجلس االدارة على االلل البٌع والرهن وال -والتنازل 

او تولٌع ثالثة من اعضاء مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز 

على الشٌكات ٌكون للسٌدة / رئٌسة مجلس االدارة او اى عضوٌن من اعضاء التعامالت البنكٌة وفتح الحسابات والتولٌع  -تولٌعة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة المساهمٌن مجتمعٌن فٌما عدا تولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ز برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجو -  1958

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار ؼالى ممثال عن شركة حاب

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

حمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد ا -  1959

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

إوؾ بطرس الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس ر -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  1964

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -عة العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌ

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

ل فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز برٌت بو -  1961

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -مود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد مح

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  -  1962

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة  العمارى فٌما عدا

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416دمحم احمد ، تارٌخ :  تعٌٌن السٌد / -والتنمٌة السٌاحٌة 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  -  1963

وكذلن فى الشهر لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -لتنمٌة السٌاحٌة وا

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال  -  1964

ٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽ -ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ  -الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

رٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها ش

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال  -  1965

مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى لجمٌع اعضاء  -ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ  -الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

تا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دل

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 
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المنتدب فال  رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو -  1966

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى  -ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ  -الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

مثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا بطرس ؼالى م

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1967

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى  -ٌجوز تولٌعة 

ؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ ال -الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

ٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال رٌهام رمزى توف -  1968

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى  -ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ  -حمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد م

بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال  -  1969

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى  -ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ  -فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة  الشهر العمارى

بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا 

 149425برلم       24191416ن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ : تعٌٌ -لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  1974

حٌات الممنوحة لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصال -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد /  -لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -ل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بشركة ناٌ

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  1971

فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد /  -لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

مٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتن

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  1972

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة  -ز تولٌعة المنتدب فال ٌجو

الؽاء تعٌٌن السٌد /  -لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حاب

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

حمد احمد احمد محمود العضو كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم ا -  1973

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

د / الؽاء تعٌٌن السٌ -لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 
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كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شر -  1974

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد /  -لمنتدب فال ٌجوز تولٌعة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو ا

بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  1975

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة  -المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد /  -السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا 

بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن 

 149425برلم       24191416دمحم احمد ، تارٌخ : تعٌٌن السٌد /  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  1976

صالحٌات لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ال -العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن  -الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

السٌد / بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -اٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة متضامن بشركة ن

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  1977

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات  -العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن  -ما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌ

السٌد / بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن 

 149425برلم       24191416لسٌد / دمحم احمد ، تارٌخ : تعٌٌن ا -متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  1978

بعض الصالحٌات  لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او -العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن  -الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

السٌد / بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة متضامن 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  1979

اء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات لجمٌع اعض -العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن  -الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن  السٌد / بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

احمد محمود  عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد -  1984

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات  -العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن  -الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن  السٌد / بطرس

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود   عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى -  1981

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات  -العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن  -ضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود الع

السٌد / بطرس رإوؾ بطرس ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن 

 149425  برلم     24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 
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دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  -  1982

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة العمارى فٌما عدا 

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416دمحم احمد ، تارٌخ : تعٌٌن السٌد /  -والتنمٌة السٌاحٌة 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  -  1983

لهم وكذلن فى الشهر  لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ار ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثم

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  -  1984

الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ا شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفته

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز  -  1985

مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  لجمٌع اعضاء -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

لتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل د

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

المنتدب فال ٌجوز دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  1986

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

الؽاء تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار ؼالى مم

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

ٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  الس -  1987

لجمٌع اعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة لهم وكذلن فى الشهر  -تولٌعة 

تعٌٌن السٌد / بطرس رإوؾ بطرس  الؽاء -العمارى فٌما عدا السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتدب فال ٌجوز تولٌعة 

ؼالى ممثال عن شركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

 149425برلم       24191416تعٌٌن السٌد / دمحم احمد ، تارٌخ :  -والتنمٌة السٌاحٌة 

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل برٌت بول فرنر  شر -  1988

دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة امام 

جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء الؽاء  -كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل  -  1989

دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة امام 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كافة الجهات 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416، تارٌخ :  عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما
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برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل  -  1994

تمثٌل الشركة امام  دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ :  عضو من

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل  -  1991

ار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة امام دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثم

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

التؤمٌنات االجتماعٌة الى ٌكون التولٌع ب -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل  -  1992

متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة امام  دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -تنمٌة السٌاحٌة المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار وال

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل  -  1993

ر والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة امام دلتا لالستثما

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -م بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منه

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

ة حابى للسٌاحة رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشرك -  1994

بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من  -الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -ضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة اع

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

ارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1995

بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل 

لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من  الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل -الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

ى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة رٌهام رمز -  1996

بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من  -لحكومٌة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر ا

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة  -  1997

بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من  -الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : االجتماعٌة الى عضو من اعضاء 
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 290 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة  -  1998

مار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستث

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من  -الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

بالتؤمٌنات ٌكون التولٌع  -اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة  -  1999

فتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بص

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من  -الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -تثمار والتنمٌة السٌاحٌة اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالس

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى  -  2444

ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى  للسٌاحة بشركة

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى  -ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -فتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة عضو من اعضاء المجلس السابك بص

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

ود ممثال لانونٌا لشركة حابى كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محم -  2441

للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى 

ممثل عن اى  الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى -ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  ش -  2442

للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى 

جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى الؽاء  -ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى  -  2443

للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى  -فة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ذلن تمثٌل الشركة امام كا

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416نفردا فٌما ، تارٌخ : االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة م

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى  -  2444

السٌاحٌة ولة فى  للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى  -ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416الجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : ا

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى  -  2445

متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى  -ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات  -نمٌة السٌاحٌة عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والت

 149425برلم       24191416االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 
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عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة  -  2446

حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن  -مام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة فى ذلن تمثٌل الشركة ا

ٌكون التولٌع  -اى عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416دارة منفردا فٌما ، تارٌخ : بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس اال

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة  -  2447

لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن  -فى ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

تولٌع ٌكون ال -اى عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة  -  2448

والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن  -فى ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع  -بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة اى عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم 

 149425برلم       24191416بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

لانونٌا لشركة عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال  -  2449

حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن  -فى ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع  -اى عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة   عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى -  2414

حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة 

اء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن الؽ -فى ذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع  -اى عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425  برلم     24191416بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة  -  2411

حابى للسٌاحة بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن  -الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  فى ذلن تمثٌل

ٌكون التولٌع  -اى عضو من اعضاء المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ :  بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى عضو من اعضاء

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة  -  2412

ار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثم

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

التؤمٌنات االجتماعٌة الى ٌكون التولٌع ب -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة  -  2413

ا شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفته

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -ار والتنمٌة السٌاحٌة المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثم

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 
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دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة  -  2414

لتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة ناٌل د

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -لن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة المجلس السابك بصفتة وكذ

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

نونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  احمد احمد محمود ممثال لا -  2415

ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة 

عضو من اعضاء  الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى -امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

عضو منتدب  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة   دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة -  2416

ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة 

الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء الؽاء جمٌع التوكٌالت  -امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ : 

 احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  احمد احمد محمود ممثال لانونٌا لشركة حابى للسٌاحة بشركة دمحم -  2417

ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة بصفتها شرٌن متضامن بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ولة فى ذلن تمثٌل الشركة 

الؽاء جمٌع التوكٌالت الى ممثل لانونى للشركة واى ممثل عن اى عضو من اعضاء  -وؼٌر الحكومٌة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ٌكون التولٌع بالتؤمٌنات االجتماعٌة الى  -المجلس السابك بصفتة وكذلن عن اى منهم بشركة ناٌل دلتا لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة 

 149425برلم       24191416: عضو من اعضاء مجلس االدارة منفردا فٌما ، تارٌخ 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب فال  -  2418

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

د / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب فال برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌ -  2419

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب فال  -  2424

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب فال  -  2421

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

العضو المنتب فال  برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود -  2422

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

برٌت بول فرنر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب فال  -  2423

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو   رٌهام رمزى توفٌك العدل -  2424

 149425برلم       24191416المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  2425

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ :  المنتب

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  2426

 149425برلم       24191416المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو رٌهام رمزى توفٌك العدل  شرك -  2427

 149425برلم       24191416المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  2428

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : المنتب فال 

رٌهام رمزى توفٌك العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو  -  2429

 149425برلم       24191416المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة م -  2434

 149425برلم       24191416العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  2431

 149425برلم       24191416جوز تولٌع ، تارٌخ : العضو المنتب فال ٌ

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  2432

 149425برلم       24191416العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة  -  2433

 149425برلم       24191416العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  2434

 149425برلم       24191416ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : العضو المنتب فال 

كرٌم رإوؾ ٌوسؾ بطرس ؼالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود  -  2435

 149425برلم       24191416العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد  -  2436

 149425برلم       24191416محمود العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد   عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2437

 149425برلم       24191416محمود العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد  -  2438

 149425برلم       24191416، تارٌخ :  محمود العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع

عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد  -  2439

 149425برلم       24191416محمود العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

لٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالح -  2444

 149425برلم       24191416محمود العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

حمد عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالحلٌم راضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد ا -  2441

 149425برلم       24191416محمود العضو المنتب فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب  -  2442

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

مد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب دمحم اح -  2443

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لعضو المنتب دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود ا -  2444

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب  -  2445

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

د محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب دمحم احمد احمد احم -  2446

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

 دمحم احمد احمد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا تولٌع السٌد / دمحم احمد احمد احمد محمود العضو المنتب -  2447

 149425برلم       24191416فال ٌجوز تولٌع ، تارٌخ : 

برلم       24191416سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2448

363977 

برلم       24191416سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2449

363977 

برلم       24191416سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2454

363977 

برلم       24191416سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2451

363977 

برلم       24191416روق مٌالد موسً حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : فا -  2452

363977 

برلم       24191416فاروق مٌالد موسً حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2453

363977 

برلم       24191416ن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : فاروق مٌالد موسً حنا  شركة تضام -  2454

363977 

برلم       24191416فاروق مٌالد موسً حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2455

363977 

رة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدا -  2456

/ فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل 

بموافمة الشرٌكٌن فى اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ان تصدر 

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد  -  2457

االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل / فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى كل 

فى اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ان تصدر بموافمة الشرٌكٌن 

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اال -  2458

/ فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل 

در بموافمة الشرٌكٌن فى اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ان تص

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سمٌر خلٌل بمطر عٌسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد  -  2459

كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل / فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى 

فى اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ان تصدر بموافمة الشرٌكٌن 

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / فاروق مٌالد موسً حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل ح -  2464

فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل فى 

ن تصدر بموافمة الشرٌكٌن اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ا

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

فاروق مٌالد موسً حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  -  2461

ن فى كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل فى فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذل

اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ان تصدر بموافمة الشرٌكٌن 

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / فاروق مٌالد موسً حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تع -  2462

فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل فى 

ٌجب ان تصدر بموافمة الشرٌكٌن اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة ف

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

فاروق مٌالد موسً حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  -  2463

ن وذلن فى كل االمور المتعلمة بالشركة والتى تدخل فى فاروق مٌالد موسى حنا والسٌد / عماد مٌالد موسى حنا مجتمعٌن او منفردٌ

اختصاصها اما بشؤن االلتراض من البنون باسم الشركة او فى رهن وبٌع ممتلكات الشركة فٌجب ان تصدر بموافمة الشرٌكٌن 

 363977برلم       24191416مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  -  2464

 394859برلم       24191417

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  -  2465

 394859 برلم      24191417

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  -  2466

 394859برلم       24191417

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  -  2467

 394859برلم       24191417

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ،  -  2468

 394859برلم       24191417تارٌخ : 

افة حمولة ، امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لك -  2469

 394859برلم       24191417تارٌخ : 

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  -  2474

 394859برلم       24191417

واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج من الشركة -  2471

 394859برلم       24191417
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 296 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ :  -  2472

 394859برلم       24191417

وج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ : اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خر -  2473

 394859برلم       24191417

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ،  -  2474

 394859برلم       24191417تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌ -  2475

 394859برلم       24191417تارٌخ : 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ  -  2476

 394859برلم       24191417: 

ة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ فرج الل -  2477

 394859برلم       24191417: 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ  -  2478

 394859م   برل    24191417: 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمة لكافة حمولة ، تارٌخ  -  2479

 394859برلم       24191417: 

امن عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتض -  2484

السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى أثنٌن 

مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد إسماعٌل 

السٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات المهدي و

 394859برلم       24191417الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك -  2481

السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى أثنٌن 

ة / أمال عبد الحمٌد إسماعٌل مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذ

المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات 

 394859برلم       24191417الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمر فتحى مرسى احمد  توصٌ -  2482

السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى أثنٌن 

م عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد إسماعٌل مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هان

المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات 

 394859برلم       24191417الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  2483

السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى أثنٌن 

ضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد إسماعٌل مجتمعٌن من الشركاء المت

المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات 

 394859برلم       24191417افة ، تارٌخ : الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام ك

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2484

مجتمعٌن " أو ألى  المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى "
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أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

ة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كاف

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2485

امنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتض

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

سً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مر

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2486

فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى المتضامن السٌد/ دمحم 

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا 

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

لٌع لٌصبح للشرٌن اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك اإلدارة والتو -  2487

المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى 

لحمٌد أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد ا

إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة 

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  2488

المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى 

إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد  أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد

إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة 

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2489

المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى 

تى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن اال

إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة 

 394859برلم       24191417خ : الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌ

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2494

أو ألى  المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن "

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة 

 394859برلم       24191417لحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : الجهات ا

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2491

اذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األست

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

لهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  و

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2492

د عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى المتضامن السٌد/ دمحم فإا

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 
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 298 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

د فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احم

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2493

المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى 

المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد  أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء

إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة 

 394859برلم       24191417مام كافة ، تارٌخ : الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أ

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2494

ى " مجتمعٌن " أو ألى المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المتضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهد

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

كافة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً مرسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام 

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  2495

ضامنة األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدى " مجتمعٌن " أو ألى المتضامن السٌد/ دمحم فإاد عبد الحمٌد إسماعٌل والشرٌكة المت

أثنٌن مجتمعٌن من الشركاء المتضامنٌن االتى أسمائهم : األستاذة/ هانم عبد الحمٌد إسماعٌل المهدي واألستاذة / أمال عبد الحمٌد 

رسً احمد  ولهم فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة أمام كافة إسماعٌل المهدي والسٌد/ فرج هللا احمد فرج هللا ٌوسؾ والسٌد /عمر فتحً م

 394859برلم       24191417الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع أمام كافة ، تارٌخ : 

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك  -  2496

التولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها السحب اإلٌداع و

أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة 

افة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن الضرائب العامة وضرائب المٌمة المض

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

سابات فٌها ولهم حك عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الح -  2497

السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها 

 أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة

الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن 

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

تضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن م -  2498

السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها 

دارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وا

الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن 

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

سى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك عمر فتحى مر -  2499

السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها 

والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري 

الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن 

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم  -  2144

حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع 

وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن  عنها أمام
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 299 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من 

 394859برلم       24191417بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ :  ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم  -  2141

كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع  حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من

عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن 

د أو من ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفرا

 394859برلم       24191417ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك  -  2142

طابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خ

أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة 

ع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌ

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك  -  2143

إلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها السحب ا

أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة 

ٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن الضرائب العامة وضرائب الم

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

ة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون باسم الشرك -  2144

السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها 

ارن ومصلحة أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجم

الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن 

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن متخارج  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم حك اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  م -  2145

السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها 

ل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن ومصلحة أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسج

الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ٌوكلوة بذلن 

 394859برلم       24191417بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم  -  2146

حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع 

داراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إ

ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من 

 394859برلم       24191417ى ، تارٌخ : ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن عل

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم  -  2147

شركة والتولٌع حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل ال

عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن 

ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من 

 394859برلم       24191417وجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : ٌوكلوة بذلن بم

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم  -  2148

مختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان ال

عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن 
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 300 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هات والمإسسات واألفراد أو من ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الج

 394859برلم       24191417ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم  -  2149

التولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع حك السحب اإلٌداع و

عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن 

افة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المض

 394859برلم       24191417ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

وفتح الحسابات فٌها ولهم  فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة -  2114

حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع 

رن عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجما

ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من 

 394859برلم       24191417ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون باسم الشركة وفتح الحسابات فٌها ولهم فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة ب -  2111

حك السحب اإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وإصدار خطابات الضمان المختلفة باسم الشركة من كافة البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع 

والسجل التجارى وادارات المرور ومصلحة الجمارن  عنها أمام وزارة السٌاحة بكافة إداراتها والشهر العماري والؽرفة التجارٌة

ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة وأٌضا لهم الحك فى التولٌع أمام كافة الجهات والمإسسات واألفراد أو من 

 394859برلم       24191417ٌوكلوة بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ، تارٌخ : 

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼراض  -  2112

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼراض عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشر -  2113

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ك أؼراض عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌ -  2114

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمر فتحى مرسى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼراض  -  2115

 394859برلم       24191417الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ :  الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك  -  2116

 394859برلم       24191417أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك  -  2117

 394859برلم       24191417أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼراض اشر -  2118

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ارج  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼراض اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخ -  2119

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

راض اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼ -  2124

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ حبشى لطب عساكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك أؼراض  -  2121

 394859برلم       24191417لؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك  -  2122

 394859برلم       24191417أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك   امال عبدالحمٌد اسماعٌل المهدى -  2123

 394859برلم       24191417أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌك -  2124

 394859برلم       24191417أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك  -  2125

 394859برلم       24191417الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ :  أؼراض

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك  -  2126

 394859برلم       24191417ٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توك

فرج اللة احمد فرج اللة ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  أن ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك  -  2127

 394859برلم       24191417أؼراض الشركة ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كمال طوبٌا بمطر زرزور  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االدارة والتولٌع / ان للشرٌكٌن الحك فى  -  2128

التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن على كافه عمود االلتراض والرهن لكافه انواعها  لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول 

ن للنفس او الؽٌر امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى وذلن لصالح وذل

 349681برلم       24191417البنون او الؽٌر ، تارٌخ : 

 95457   برلم    24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2129

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2134

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2131

 95457برلم       24191417استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :   احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى -  2132

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2133

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2134

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2135

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2136

 95457برلم       24191417استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  -  2137

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2138

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2139

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2144

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2141

 95457برلم       24191417استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ : ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى   -  2142

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2143



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2144

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2145

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2146

 95457برلم       24191417ستمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ : احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  ا -  2147

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2148

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2149

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2154

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2151

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2152

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2153

 95457برلم       24191417استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  -  2154

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2155

 95457برلم       24191417احمد حلمى احمد سند  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2156

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2157

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2158

 95457برلم       24191417صفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ : ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  م -  2159

 95457برلم       24191417ابو السعود عبدة خلٌل  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌنة مصفى ، تارٌخ :  -  2164

    24191417تارٌخ : ؼادة فإاد عبدالعاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركة و استلمت كافه حمولها ،  -  2161

 424946برلم   

عمرو عادل عبداللطٌؾ حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركة و استلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2162

 424946برلم       24191417

لها ، تارٌخ : رانٌا محمود ابراهٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركة و استلمت كافه حمو -  2163

 424946برلم       24191417

ؼادة فإاد عبدالعاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لٌصبح للطرؾ االول منفردا السٌد/عمرو  -  2164

 424946برلم       24191417عادل عبداللطٌؾ ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لٌصبح للطرؾ االول منفردا  عمرو عادل عبداللطٌؾ حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر -  2165

 424946برلم       24191417السٌد/عمرو عادل عبداللطٌؾ ، تارٌخ : 

رانٌا محمود ابراهٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لٌصبح للطرؾ االول منفردا  -  2166

 424946برلم       24191417ارٌخ : السٌد/عمرو عادل عبداللطٌؾ ، ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جمال احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على ان ٌكون للطرؾ االول الشرٌن المتضامن حك  -  2167

ام البٌع و التصرؾ فى جمٌع اصول و ممتلكات الشركة لنفسه و للؽٌر و دون الرجوع الى الطرؾ الثانى و كذلن له حك التعامل ام

جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و امام البنون فى الصرؾ و االٌداع و له الحك فى ان ٌوكل ؼٌره فى كل او بعض ماذكر ، 

 359641برلم       24191417تارٌخ : 

ضامن حك جمال احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على ان ٌكون للطرؾ االول الشرٌن المت -  2168

البٌع و التصرؾ فى جمٌع اصول و ممتلكات الشركة لنفسه و للؽٌر و دون الرجوع الى الطرؾ الثانى و كذلن له حك التعامل امام 

جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و امام البنون فى الصرؾ و االٌداع و له الحك فى ان ٌوكل ؼٌره فى كل او بعض ماذكر ، 

 359641برلم       24191417تارٌخ : 

جمال احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على ان ٌكون للطرؾ االول الشرٌن المتضامن حك  -  2169

البٌع و التصرؾ فى جمٌع اصول و ممتلكات الشركة لنفسه و للؽٌر و دون الرجوع الى الطرؾ الثانى و كذلن له حك التعامل امام 

لحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و امام البنون فى الصرؾ و االٌداع و له الحك فى ان ٌوكل ؼٌره فى كل او بعض ماذكر ، جمٌع الجهات ا

 359641برلم       24191417تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2174

وكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك م

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2171

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼر

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

كة والتولٌع عنها شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشر -  2172

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417تارٌخ :  السلطات ،

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2173

المدٌر لتحمٌك  موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

تصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع ل -  2174

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

من هذه  ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2175

خولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات الم

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل اال -  2176

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض ال

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2177

افة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و ك

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  2178

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

لهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة و

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2179

ضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المت

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2184

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2181

كلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك مو

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2182

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

لشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض ا

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

التولٌع عنها احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة و -  2183

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417ٌخ : السلطات ، تار

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2184

دٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن الم

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

ادارة الشركة والتولٌع عنها  احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / -  2185

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذ

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2186

نونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لا

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة  -  2187

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

كل او جزء من هذه  ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2188

لطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة الس

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  2189

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه  ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2194

نفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن م

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

ن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضام -  2191

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2192

شرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم ال

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها احمد دمحم فإاد دمحم  -  2193

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ن ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكو

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2194

كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك  موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  عماد -  2195

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

الؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خ

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2196

سٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى ال

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2197

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه  ؼرض الشركة وال

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عنها عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع  -  2198

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2199

مٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتح

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

الشركة والتولٌع عنها  عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة -  2244

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417طات ، تارٌخ : السل

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2241

للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

ولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والت -  2242

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2243

ت المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطا

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ت -  2244

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

فوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك ت

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2245

فردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن من

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضام -  2246

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2247

لشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم ا

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها عماد حسٌن دمحم عبد  -  2248

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

كون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌ

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2249

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2214

وكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك م

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2211

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼر

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

ة والتولٌع عنها شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشرك -  2212

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417تارٌخ : السلطات ، 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2213

المدٌر لتحمٌك  موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

تصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع ل -  2214

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

من هذه  ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2215

ولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخ

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل ا -  2216

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

لؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض ا

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2217

كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك  موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌ -  2218

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه  ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2219

المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها   شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم -  2224

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

هورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون مم

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2221

ل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كام

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

اهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها شرٌؾ ابر -  2222

موكلة الى السٌد / شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك 

ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  2223

/ شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم الشرٌن المتضامن منفردا و كافة السلطات المخولة لانونا للشرٌن المدٌر لتحمٌك موكلة الى السٌد 

ؼرض الشركة وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن او ال ٌكون ممهورا بعنوان الشركة ولهما حك تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء من هذه 

 351268برلم       24191417السلطات ، تارٌخ : 

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2224

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2225

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2226

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2227

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2228

 351268برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2229

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2234

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2231

 351268برلم   

    24191417د دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احم -  2232

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2233

 351268برلم   

    24191417 فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم -  2234

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2235

 351268برلم   

    24191417اد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم فإ -  2236

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2237

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2238

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2239

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2244

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2241

 351268برلم   

    24191417حمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ا -  2242

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2243

 351268برلم   

    24191417 فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم -  2244

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2245

 351268برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191417إاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم ف -  2246

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2247

 351268برلم   

    24191417عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد حسٌن دمحم  -  2248

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2249

 351268برلم   

    24191417البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  عماد حسٌن دمحم عبد -  2254

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2251

 351268برلم   

    24191417بالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد حسٌن دمحم عبد ال -  2252

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2253

 351268برلم   

    24191417لى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد حسٌن دمحم عبد البا -  2254

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2255

 351268برلم   

    24191417توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  عماد حسٌن دمحم عبد البالى  -  2256

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2257

 351268برلم   

    24191417صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد حسٌن دمحم عبد البالى  تو -  2258

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2259

 351268برلم   

    24191417تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة -  2264

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2261

 351268برلم   

    24191417سٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة ب -  2262

 351268برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2263

 351268برلم   

    24191417ة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌط -  2264

 351268برلم   

    24191417عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2265

 351268برلم   

    24191417مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن   -  2266

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2267

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2268

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2269

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2274

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2271

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2272

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2273

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2274

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2275

 351268برلم   

    24191417ؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شرٌ -  2276

 351268برلم   

    24191417شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2277

 351268برلم   

ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شرٌؾ  -  2278

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2279

 351268برلم       24191417



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

براهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شرٌؾ ا -  2284

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2281

 351268برلم       24191417

راهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شرٌؾ اب -  2282

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2283

 351268برلم       24191417

    24191417 فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم -  2284

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2285

 351268برلم   

    24191417فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم  -  2286

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2287

 351268برلم   

    24191417د دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم فإا -  2288

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2289

 351268برلم   

    24191417دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم فإاد  -  2294

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2291

 351268برلم   

    24191417 بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم فإاد دمحم -  2292

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2293

 351268برلم   

    24191417دوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم فإاد دمحم ب -  2294

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2295

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2296

 351268برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2297

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2298

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2299

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2344

 351268برلم   

    24191417احمد دمحم فإاد دمحم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2341

 351268برلم   

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2342

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2343

 351268برلم       24191417

ماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ع -  2344

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2345

 351268برلم       24191417

اد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عم -  2346

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2347

 351268برلم       24191417

اد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عم -  2348

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2349

 351268برلم       24191417

د حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عما -  2314

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2311

 351268برلم       24191417

حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  عماد -  2312

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2313

 351268برلم       24191417



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  عماد -  2314

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2315

 351268برلم       24191417

حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عماد  -  2316

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2317

 351268برلم       24191417

سٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عماد ح -  2318

 351268برلم       24191417

عماد حسٌن دمحم عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2319

 351268برلم       24191417

براهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شرٌؾ ا -  2324

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2321

 351268برلم       24191417

راهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شرٌؾ اب -  2322

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2323

 351268برلم       24191417

اهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شرٌؾ ابر -  2324

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2325

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2326

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2327

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2328

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2329

 351268برلم       24191417

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2334

 351268برلم       24191417



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌؾ ابراهٌم كامل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2331

 351268برلم       24191417

    24191417رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2332

 418554برلم   

    24191417رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2333

 418554برلم   

    24191417مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رضا حسٌن -  2334

 418554برلم   

    24191417رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2335

 418554برلم   

 علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود احمد عبدالحى دمحم -  2336

 418554برلم       24191417

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2337

 418554برلم       24191417

    24191417سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد عبدهللا احمد ال -  2338

 418554برلم   

    24191417احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2339

 418554برلم   

    24191417كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شر  \دمحم احمد عبدالرازق على -  2344

 418554برلم   

    24191417شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2341

 418554برلم   

    24191417من  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شركة تضا  \دمحم احمد عبدالرازق على -  2342

 418554برلم   

    24191417شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2343

 418554برلم   

    24191417ر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌ -  2344

 418554برلم   

    24191417احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2345

 418554برلم   

شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و -  2346

 418554برلم       24191417

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2347

 418554برلم       24191417



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌ -  2348

 418554برلم       24191417

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2349

 418554برلم       24191417

وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر  -  2354

 418554برلم       24191417

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2351

 418554برلم       24191417

متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او  رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن -  2352

منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

سهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والت

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة  -  2353

منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

تمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االع

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او  -  2354

منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

نون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من الب

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554م   برل    24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او  -  2355

منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

ٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واال

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن  -  2356

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

ن لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ا

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417معٌن ، تارٌخ : االستدانه وااللتراض من البنون مجت

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن  -  2357

وضمن  او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417لتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : االستدانه واال
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احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او  -  2358

بعنوان الشركه وضمن  منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او  -  2359

التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال 

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

دٌن كمالهم حك وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفر

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2364

ن تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ا

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2361

ض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼر

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

ا من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌره

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2362

سلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن منفردٌن ولكل منهما كافه ال

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن او   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2363

ل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن منفردٌن ولك

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

مان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الض

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

او احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن  -  2364

منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

دار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك وكافه التعامالت البنكٌه من اص

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركاء مجتمعٌن او احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله لل -  2365

منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه 

البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك  وكافه التعامالت

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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ولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والت -  2366

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

ركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الش

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن   محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  2367

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت 

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ن  مدٌر وشرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضام -  2368

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

عتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح اال

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن اسراء اسماعٌل  -  2369

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

ابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحس

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن  -  2374

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه  اؼراضها كما ان لهم حك السحب واالٌداع

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للشركاء مجتمعٌن  -  2371

او منفردٌن ولكل منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن 

هم حك السحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه اؼراضها كما ان ل

وكافه التعامالت البنكٌه من اصدار خطابات الضمان االبتدائٌه والنهائٌه وؼٌرها من التعامالت مجتمعٌن او منفردٌن كمالهم حك 

 418554برلم       24191417ن ، تارٌخ : االستدانه وااللتراض من البنون مجتمعٌ

رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2372

 418554برلم       24191417

خ : رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌ -  2373

 418554برلم       24191417

رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2374

 418554برلم       24191417

رضا حسٌن مؽربى صفٌان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2375

 418554برلم       24191417
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 319 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2376

 418554برلم       24191417

خ : محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌ -  2377

 418554برلم       24191417

    24191417احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2378

 418554برلم   

    24191417: احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ  -  2379

 418554برلم   

    24191417شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2384

 418554برلم   

    24191417: شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2381

 418554برلم   

    24191417شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2382

 418554برلم   

    24191417شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :   \دمحم احمد عبدالرازق على -  2383

 418554برلم   

    24191417احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2384

 418554برلم   

    24191417احمد عبدهللا احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2385

 418554برلم   

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2386

 418554برلم       24191417

محمود احمد عبدالحى دمحم علوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2387

 418554برلم       24191417

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2388

 418554م   برل    24191417

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2389

 418554برلم       24191417

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2394

 418554برلم       24191417

اسراء اسماعٌل عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2391

 418554برلم       24191417

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2392

 335936برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2393

 335936برلم   

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2394

 335936رلم   ب

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2395

 335936برلم   

برلم       24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2396

335936 

برلم       24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2397

335936 

برلم       24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2398

335936 

برلم       24191417دالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : منال عزمى عب -  2399

335936 

برلم       24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2444

335936 

برلم       24191417تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة -  2441

335936 

برلم       24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2442

335936 

برلم       24191417خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  2443

335936 

برلم       24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2444

335936 

برلم       24191417موله ، تارٌخ : عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه ح -  2445

335936 

برلم       24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2446

335936 

برلم       24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2447

335936 

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2448

 335936برلم   

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2449

 335936رلم   ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2414

 335936برلم   

    24191417عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2411

 335936برلم   

برلم       24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2412

335936 

برلم       24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2413

335936 

برلم       24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2414

335936 

برلم       24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2415

335936 

برلم       24191417بدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : منال عزمى ع -  2416

335936 

برلم       24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2417

335936 

برلم       24191417ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توص -  2418

335936 

برلم       24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2419

335936 

برلم       24191417ٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  2424

335936 

برلم       24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2421

335936 

برلم       24191417حموله ، تارٌخ :  عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه -  2422

335936 

برلم       24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2423

335936 

رٌخ : عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تا -  2424

 335936برلم       24191417

عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2425

 335936برلم       24191417

:  عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ -  2426

 335936برلم       24191417



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2427

 335936برلم       24191417

    24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2428

 335936برلم   

    24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2429

 335936برلم   

    24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2434

 335936 برلم  

    24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2431

 335936برلم   

    24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2432

 335936برلم   

    24191417منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2433

 335936برلم   

    24191417عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2434

 335936برلم   

    24191417عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عماد عزٌز  -  2435

 335936برلم   

    24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2436

 335936برلم   

    24191417ال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عصام عزٌز عبدالمسٌح برت -  2437

 335936برلم   

    24191417عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2438

 335936برلم   

    24191417ن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضام -  2439

 335936برلم   

عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على  -  2444

لخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز الطرؾ الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ ا

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على  -  2441

الطرؾ الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417، تارٌخ : عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن 

عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على  -  2442

الطرؾ الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417بدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على  -  2443

الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز  الطرؾ الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2444

ٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عز

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2445

الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز  الرابع

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ منال عزمى عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتول -  2446

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن  -  2447

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

المسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ منال عزمى عبد -  2448

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936م   برل    24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

منال عزمى عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2449

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417تمعٌن ، تارٌخ : عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مج

عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2454

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عماد عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2451

رٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الش

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2452

بدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز ع

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / لاصر على الطرؾ  -  2453

رٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز الرابع الش

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تصبح / لاصر على الطرؾ عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع ل -  2454

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 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 لتصبح / لاصر على الطرؾ عصام عزٌز عبدالمسٌح برتال  شركة تضامن  مدٌر و شر -  2455

الرابع الشرٌن المتضامن ااسٌد / عزت عزٌز عبدالمسٌح برتال والطرؾ الخامس الشرٌن المتضامن السٌد / عاطؾ عزٌز 

 335936برلم       24191417عبدالمسٌح وحدهما  منفردٌن  او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دالؽفار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكتٌن الثانٌه صباح عبدالؽفار عب -  2456

والثالث وهم  السٌدة / صباح عبدالؽفار عبدالؽفار والسٌد / عامر على احمد ابو المجد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

 286634برلم       24191417والرهن باسم الشركه ، تارٌخ : 

صباح عبدالؽفار عبدالؽفار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكتٌن الثانٌه  -  2457

والثالث وهم  السٌدة / صباح عبدالؽفار عبدالؽفار والسٌد / عامر على احمد ابو المجد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

 286634برلم       24191417كه ، تارٌخ : والرهن باسم الشر

صباح عبدالؽفار عبدالؽفار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكتٌن الثانٌه  -  2458

هما حك االلتراض والثالث وهم  السٌدة / صباح عبدالؽفار عبدالؽفار والسٌد / عامر على احمد ابو المجد مجتمعٌن او منفردٌن ول

 286634برلم       24191417والرهن باسم الشركه ، تارٌخ : 

طارق عماد دمحم ماجد السلك  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2459

 337426برلم       24191424

    24191424خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  هاله دمحم ماجد السلك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  2464

 337426برلم   

طارق عماد دمحم ماجد السلك  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل جنسٌه طارق عماد دمحم ماجد السلك من سورى  -  2461

دمحم ماجد السلك والسٌد طارق عماد دمحم ماجد االداره والتولٌع للسٌد/ عماد -الجنسٌه الى مصرى الجنسٌه طبما بطاله الرلم المومى 

 337426برلم       24191424السلك مجتمعٌن ، تارٌخ : 

هاله دمحم ماجد السلك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل جنسٌه طارق عماد دمحم ماجد السلك من سورى الجنسٌه الى  -  2462

تولٌع للسٌد/ عماد دمحم ماجد السلك والسٌد طارق عماد دمحم ماجد السلك االداره وال-مصرى الجنسٌه طبما بطاله الرلم المومى 

 337426برلم       24191424مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2463

 171849برلم       24191424

ٌد عٌاد فلتس  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ : ونٌس الفر -  2464

 171849برلم       24191424

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2465

 171849برلم       24191424

د عٌاد فلتس  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ : ونٌس الفرٌ -  2466

 171849برلم       24191424

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2467

 171849برلم       24191424

عٌاد فلتس  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  ونٌس الفرٌد -  2468

 171849برلم       24191424

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2469

 171849برلم       24191424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2474

 171849برلم       24191424

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2471

 171849برلم       24191424

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2472

 171849برلم       24191424

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2473

 171849برلم       24191424

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2474

 171849برلم       24191424

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2475

 171849برلم       24191424

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2476

 171849برلم       24191424

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2477

 171849برلم       24191424

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2478

 171849برلم       24191424

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2479

 171849برلم       24191424

ال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  خروج من منصبها فى مجلس االدارة ، تارٌخ : جم -  2484

 171849برلم       24191424

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2481

جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , 

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2482

اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد 

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

ؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌ

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2483

عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

 اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ،

 171849برلم       24191424تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2484

ٌن ولهم / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفرد

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849 برلم      24191424تارٌخ : 

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2485

/ ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او الحك فى شراء وبٌع 

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

د عٌاد فلتس  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة ونٌس الفرٌ -  2486

/ ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او  الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من   مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة -  2487

السادة / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن 

باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او  ولهم الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

ك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تعدٌل ح -  2488

السادة / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن 

هن الشركة او ولهم الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او ر

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

عنها اصبح لكل من مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع  -  2489

السادة / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن 

ولهم الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، اوصولها او 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من  -  2494

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن  السادة /

ولهم الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

/ جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ،  اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من  -  2491

جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن  السادة / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس ,

ولهم الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ،  اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس ,

 171849برلم       24191424تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مرٌم جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من  -  2492

اد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن السادة / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌ

ولهم الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2493

عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

 اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ،

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2494

ولهم / ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن 

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة  -  2495

/ ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او  الحك فى شراء وبٌع سٌارات

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

لتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة جمال شولى عٌاد ف -  2496

/ ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون 

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

رة  تعدٌل حك ادارة الشركة والتولٌع عنها اصبح لكل من السادة جمال شولى عٌاد فلتس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  2497

/ ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

الشركة او رهن الشركة او الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض 

اوصولها او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، 

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

ولٌع عنها اصبح لكل من السادة جمال شولى عٌاد فلتس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تعدٌل حك ادارة الشركة والت -  2498

/ ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , جمال شولى عٌاد فلتس , عٌاد اشٌل عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

الحك فى شراء وبٌع سٌارات الشركة وفتح الحسابات بالبنون ما عدا االلتراض باسم والؼراض الشركة او رهن الشركة او 

ا او اسمها فٌكون بتولٌع السادة / جمال شولى عٌاد فلتس , ونٌس الفرٌد عٌاد فلتس , شرٌؾ اشٌل عٌاد فلتس مجتمعٌن ، اوصوله

 171849برلم       24191424تارٌخ : 

نرمٌن احمد فرٌد دمحم -نرمٌن احمد فرٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت اداره الشركه والتولٌع عنها للسٌده  -  2499

 399915برلم       24191424صالح بمفردها ، تارٌخ : 

نرمٌن احمد -عنها للسٌده  بسام ابراهٌم نبٌل عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  اصبحت اداره الشركه والتولٌع -  2544

 399915برلم       24191424فرٌد دمحم صالح بمفردها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191424نرمٌن احمد فرٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  2541

399915 

برلم       24191424تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :   بسام ابراهٌم نبٌل عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى -  2542

399915 

مدحت صبرى الدٌن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  فرعى مركز المدٌنة / التجمع الخامس , وسٌتى سنتر المعادى ،  -  2543

 369456برلم       24191424تارٌخ : 

رعى مركز المدٌنة / التجمع الخامس , وسٌتى سنتر المعادى ، مدحت صبرى الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  ف -  2544

 369456برلم       24191424تارٌخ : 

مدحت صبرى الدٌن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  فرعى مركز المدٌنة / التجمع الخامس , وسٌتى سنتر المعادى ،  -  2545

 369456برلم       24191424تارٌخ : 

ن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  فرعى مركز المدٌنة / التجمع الخامس , وسٌتى سنتر المعادى ، مدحت صبرى الدٌ -  2546

 369456برلم       24191424تارٌخ : 

عبدالرحمن بن حمد الحركان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على منح حك التولٌع عن الشركة لدى البنون  -  2547

رٌن على النحو التالى / حك التولٌع االول المهندس / دمحم احمد الطاهر , المحاسب دمحم فاٌز محمود شاكر , حك التعامل للسادة المذكو

برلم       24191424التولٌع الثانى / المحاسب / عمرو احسان حنفى العطفى , المحاسب / دمحم الرحمن نبٌل دمحم ، تارٌخ : 

176136 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :   دمحم شكرى عبد الحمٌد صالح -  2548

 441524برلم       24191424

دمحم شكرى عبد الحمٌد صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2549

 441524برلم       24191424

    24191424تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : دمحم على ؼانم دمحم  شركة  -  2514

 441524برلم   

    24191424دمحم على ؼانم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2511

 441524برلم   

    24191424ة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : وجدى السٌد سلٌمان احمد  شرك -  2512

 441524برلم   

    24191424وجدى السٌد سلٌمان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2513

 441524برلم   

ضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم على ؼانم دمحموالشرٌن اسامه دمحم شكرى عبد الحمٌد صالح  شركة ت -  2514

 441524برلم       24191424محمود حسٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رٌن اسامه دمحم شكرى عبد الحمٌد صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم على ؼانم دمحموالش -  2515

 441524برلم       24191424محمود حسٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم على ؼانم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم على ؼانم دمحموالشرٌن اسامه محمود  -  2516

 441524برلم       24191424ٌخ : حسٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم على ؼانم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم على ؼانم دمحموالشرٌن اسامه محمود  -  2517

 441524برلم       24191424حسٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم على ؼانم دمحموالشرٌن اسامه  وجدى السٌد سلٌمان احمد  -  2518

 441524برلم       24191424محمود حسٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

والشرٌن اسامه وجدى السٌد سلٌمان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم على ؼانم دمحم -  2519

 441524برلم       24191424محمود حسٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم شكرى عبد الحمٌد صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2524

 441524برلم       24191424

الح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : دمحم شكرى عبد الحمٌد ص -  2521

 441524برلم       24191424

    24191424دمحم على ؼانم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2522

 441524برلم   

    24191424ركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : دمحم على ؼانم دمحم  ش -  2523

 441524برلم   

وجدى السٌد سلٌمان احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2524

 441524برلم       24191424

شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  وجدى السٌد سلٌمان احمد  -  2525

 441524برلم       24191424

ماٌكل ملن بشاى عبد الملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع وااللتراض والرهن من البنون لٌصبح  -  2526

ملن والطرؾ الثانى السٌد/ عماد عادل مورٌس حسب هللا والطرؾ الثالث لكال من الطرؾ االول السٌد / ماٌكل ملن بشاى عبد ال

السٌد / مورٌس عادل مورٌس حسب هللا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك ولهم كافه السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان 

 338717  برلم     24191424تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ماٌكل ملن بشاى عبد الملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع وااللتراض والرهن من البنون لٌصبح  -  2527

لكال من الطرؾ االول السٌد / ماٌكل ملن بشاى عبد الملن والطرؾ الثانى السٌد/ عماد عادل مورٌس حسب هللا والطرؾ الثالث 

ٌس حسب هللا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك ولهم كافه السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان السٌد / مورٌس عادل مور

 338717برلم       24191424تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

دمحم احمد السٌد جابر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  2528

منفردٌن شرٌطه ان تكون االعمال بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك بشراء و بٌع و تاجٌر العمارات و المنموالت و 

عٌٌن و فصل العاملٌن و التولٌع على كل ماٌلزم وٌصبح التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب السٌارات و لهما الحك فى ت

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر 

 395549برلم       24191424جتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والتولٌع على الكفاالت تكون للشرٌن االول مع الشرٌن الثالث م

دمحم احمد السٌد جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  2529

تاجٌر العمارات و المنموالت و  منفردٌن شرٌطه ان تكون االعمال بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك بشراء و بٌع و

السٌارات و لهما الحك فى تعٌٌن و فصل العاملٌن و التولٌع على كل ماٌلزم وٌصبح التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر 

 395549برلم       24191424تولٌع على الكفاالت تكون للشرٌن االول مع الشرٌن الثالث مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم احمد السٌد جابر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  2534

بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك بشراء و بٌع و تاجٌر العمارات و المنموالت و  منفردٌن شرٌطه ان تكون االعمال

السٌارات و لهما الحك فى تعٌٌن و فصل العاملٌن و التولٌع على كل ماٌلزم وٌصبح التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب 

ٌن او منفردٌن و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات للشركاء الثالثه مجتمع

 395549برلم       24191424والتولٌع على الكفاالت تكون للشرٌن االول مع الشرٌن الثالث مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لشركاء الثالثة مجتمعٌن او دمحم احمد السٌد جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح موكوله ل -  2531

منفردٌن شرٌطه ان تكون االعمال بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك بشراء و بٌع و تاجٌر العمارات و المنموالت و 

السٌارات و لهما الحك فى تعٌٌن و فصل العاملٌن و التولٌع على كل ماٌلزم وٌصبح التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب 

والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر  واٌداع

 395549برلم       24191424والتولٌع على الكفاالت تكون للشرٌن االول مع الشرٌن الثالث مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/ماجد نمر لبٌب تكال منفردا فى كافه امور ماجد نمر لبٌب تكال  توصٌة بسٌط -  2532

الشركه وله اٌضا الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول 

مٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح وذلن للنفس وللؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكو

    24191424البنون او الؽٌر اٌضا له الحك فى شراء وبٌع ورهن كافه االصول الثابته والسٌارات المملوكه للشركه ، تارٌخ : 

 369248برلم   

    24191424صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : دمحم عبد الحمٌد مصطفً علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  2533

 376448برلم   

    24191424دمحم عبد الحمٌد مصطفً علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  2534

 376448برلم   

    24191424الى موصى ، تارٌخ :  احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن -  2535

 376448برلم   

    24191424احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  2536

 376448برلم   

    24191424، تارٌخ : عمرو دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى  -  2537

 376448برلم   

    24191424عمرو دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  2538

 376448برلم   

    24191424: احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ  -  2539

 376448برلم   

    24191424احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  2544

 376448برلم   

ٌملن حك -دمحم عبد الحمٌد مصطفً علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح  -  2541

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن 

وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال والمطاع الخاص 

ذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات بكافه اشكالهم وك

 376448برلم       24191424وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌملن حك -دٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح دمحم عبد الحمٌد مصطفً علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تع -  2542

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن 
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ع االعمال والمطاع الخاص وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطا

بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 376448برلم       24191424وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌملن حك -حمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح احمد دمحم عبدال -  2543

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن 

مٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال والمطاع الخاص وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام ج

بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 376448برلم       24191424وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌملن حك -احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح  -  2544

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن 

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال والمطاع الخاص  وذلن فى

بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 376448برلم       24191424والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

ٌملن حك -عمرو دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح  -  2545

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -ٌد والسٌد احمد دمحم عبدالحم-االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن 

وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 376448برلم       24191424افه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : وك

ٌملن حك -عمرو دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح  -  2546

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -ال من الشرٌن المتضامن االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ك

وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال والمطاع الخاص 

ون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البن

 376448برلم       24191424وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌملن حك -احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لتصبح  -  2547

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -ره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن االدا

وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال والمطاع الخاص 

مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك 

 376448برلم       24191424وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌملن حك -ره والتولٌع عن الشركه لتصبح احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االدا -  2548

عمرو دمحم عبد الحمٌد  -احمد دمحم عبدالحمٌد والسٌد -االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن كال من الشرٌن المتضامن 

لمطاع الخاص وذلن فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع االعمال وا

بكافه اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 376448برلم       24191424وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او دمحم عبد الحمٌد مصطفً علً   -  2549

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد الحمٌد مصطفً علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او  -  2554

 376448برلم       24191424فوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ت

احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او  -  2551

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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مد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او اح -  2552

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ا ولهم الحك فى توكٌل او عمرو دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحه -  2553

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او  -  2554

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او  -  2555

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ن  كل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى توكٌل او احمد دمحم عبدالحمٌد جنٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌ -  2556

 376448برلم       24191424تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       24191421كفر الشٌخ ، تارٌخ :  -على محمود على على المؽازى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول  -  2557

84458 

برلم       24191421كفر الشٌخ ، تارٌخ :  -على محمود على على المؽازى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول  -  2558

84458 

، تارٌخ :  2419/14/1اعتبارا من  -مدٌنة نصر   -حازم دمحم محمود احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  السنهورى  -  2559

 84458برلم       24191421

، تارٌخ :  2419/14/1اعتبارا من  -مدٌنة نصر   -زم دمحم محمود احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  السنهورى حا -  2564

 84458برلم       24191421

احمد عبدهللا عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  2561

 447435برلم       24191421تارٌخ : 

احمد عبدهللا عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  2562

 447435برلم       24191421تارٌخ : 

طارق محمود دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2563

 447435برلم       24191421ارٌخ : متضامن ، ت

طارق محمود دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2564

 447435برلم       24191421متضامن ، تارٌخ : 

للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة احمد عبدهللا عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع موكله  -  2565

 447435برلم       24191421السلطات والصالحٌات فى تحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

احمد عبدهللا عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة  -  2566

 447435برلم       24191421ٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : السلطات والصالحٌات فى تحم

طارق محمود دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  2567

 447435برلم       24191421ولهما كافة السلطات والصالحٌات فى تحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

ارق محمود دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ط -  2568

 447435برلم       24191421ولهما كافة السلطات والصالحٌات فى تحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191421عضو المنتدب ، تارٌخ : مروه بشري عبد المنعم الصاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وال -  2569

215845 

برلم       24191421سارة بشرى عبدالمنعم الصاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2574

215845 

برلم       24191421:  دمحم سعٌد عبد الوهاب عزمً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ -  2571

215845 

برلم       24191421احمد حسٌن كامل فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2572

215845 

برلم       24191421دمحم نبٌل عزمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2573

215845 

    24191421دمحم بشري عبدالمنعم الصاوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2574

 215845برلم   

برلم       24191421نجوى عبدالوهاب عزمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2575

215845 

برلم       24191421الصاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  مروه بشري عبد المنعم -  2576

215845 

برلم       24191421سارة بشرى عبدالمنعم الصاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2577

215845 

برلم       24191421رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم سعٌد عبد الوهاب عزمً  شركة مساهمة  نائب  -  2578

215845 

 215845برلم       24191421احمد حسٌن كامل فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2579

برلم       24191421رٌخ : دمحم نبٌل عزمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تا -  2584

215845 

برلم       24191421دمحم بشري عبدالمنعم الصاوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2581

215845 

برلم       24191421نجوى عبدالوهاب عزمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2582

215845 

 2419/14/7اعتبارا من  -االسكندرٌة -احمد دمحم عادل عبدالرازق على مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كامب شٌزار  -  2583

 1برلم       24191421، تارٌخ : 

 2419/14/7اعتبارا من  -االسكندرٌة -احمد دمحم عادل عبدالرازق على مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كامب شٌزار  -  2584

 1برلم       24191421، تارٌخ : 

 2419/14/7اعتبارا من  -االسكندرٌة -احمد دمحم عادل عبدالرازق على مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كامب شٌزار  -  2585

 1برلم       24191421، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191421حمدى سعٌد دمحم عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تكلٌؾ ، تارٌخ :  -  2586

247584 

    24191422احمد نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2587

 374773برلم   

    24191422د الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد نور عب -  2588

 374773برلم   

    24191422احمد نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2589

 374773برلم   

برلم       24191422شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نور عبد الرحمن نور  -  2594

374773 

برلم       24191422نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2591

374773 

برلم       24191422و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر  -  2592

374773 

احمد نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  -  2593

 374773برلم       24191422

من  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : احمد نور عبد الرحمن نور  شركة تضا -  2594

 374773برلم       24191422

احمد نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  -  2595

 374773برلم       24191422

الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  نور عبد -  2596

 374773برلم       24191422

نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  -  2597

 374773برلم       24191422

نور عبد الرحمن نور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  -  2598

 374773برلم       24191422

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2599

 1برلم       24191422شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ : صابر سٌد دمحم احمد   -  2644

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2641

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2642

 1برلم       24191422مد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ : اح -  2643

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2644

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2645



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2646

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2647

 1برلم       24191422ة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ : تامر رجب شعبان ابراهٌم  شرك -  2648

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2649

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2614

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2611

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2612

 1برلم       24191422ٌخ : طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تار -  2613

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2614

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2615

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  خلٌج نبك ، تارٌخ :  -  2616

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2617

 1برلم       24191422رٌخ : صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تا -  2618

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2619

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2624

 1برلم       24191422مة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ : احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساه -  2621

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2622

 1 برلم      24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2623

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2624

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2625

 1برلم       24191422مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :   تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة -  2626

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2627

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2628

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2629

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2634

 1برلم       24191422معة الفٌوم ، تارٌخ : طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جا -  2631

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2632



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ :  -  2633

 1برلم       24191422مود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جامعة الفٌوم ، تارٌخ : احمد محسن مح -  2634

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2635

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2636

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2637

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2638

 1برلم       24191422ٌن المناطر ، تارٌخ : احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شب -  2639

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2644

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2641

 1برلم       24191422احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ : دمحم  -  2642

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2643

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2644

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2645

 1برلم       24191422ن المناطر ، تارٌخ : تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌ -  2646

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2647

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2648

 1برلم       24191422بر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ : طاهر جا -  2649

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2654

 1برلم       24191422: احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ  -  2651

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن المناطر ، تارٌخ :  -  2652

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2653

 1برلم       24191422ٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ : صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مد -  2654

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2655

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2656

 1برلم       24191422دوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ : احمد دمحم ب -  2657

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2658

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2659



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2664

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2661

 1برلم       24191422كة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ : تامر رجب شعبان ابراهٌم  شر -  2662

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2663

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2664

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2665

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2666

 1برلم       24191422ن الكوم ، تارٌخ : طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌ -  2667

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2668

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ :  -  2669

 1برلم       24191422س  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبٌن الكوم ، تارٌخ : احمد محسن محمود عبا -  2674

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2671

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2672

 1برلم       24191422صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2673

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2674

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2675

 1برلم       24191422احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2676

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2677

 1برلم       24191422اسٌوط ، تارٌخ :   دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع -  2678

 1برلم       24191422دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2679

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2684

 1برلم       24191422هٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ : تامر رجب شعبان ابرا -  2681

 1برلم       24191422تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2682

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2683

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2684

 1برلم       24191422طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2685

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2686



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2687

 1برلم       24191422احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط ، تارٌخ :  -  2688

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -ظم صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االع -  2689

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2694

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2691

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2692

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2693

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -فرع  االبحر االعظم احمد دمحم بدوى احمد  شركة مساهمة  مدٌر  -  2694

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2695

 1برلم       24191422ة ، تارٌخ : الجٌز -دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2696

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -دمحم احمد ابوالؽٌط دمحم عبدة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2697

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2698

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2699

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -تامر رجب شعبان ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2744

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة -  2741

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2742

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -طاهر جابر دمحم االبٌارى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2743

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2744

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -مة  مدٌر فرع  االبحر االعظم احمد محسن محمود عباس  شركة مساه -  2745

 1برلم       24191422الجٌزة ، تارٌخ :  -احمد محسن محمود عباس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  االبحر االعظم  -  2746

 2برلم       24191422ارٌخ : هشام دمحم عزالدٌن لاسم لناوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بنى سوٌؾ الجدٌدة ، ت -  2747

 448279برلم       24191422طارق ناجى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2748

 448279برلم       24191422طارق ناجى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2749

اجى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن االول طارق ن -  2714

السٌد /  كرٌم دمحم على مصطفى والثالث السٌد / دمحم طارق دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، 

 448279برلم       24191422تارٌخ : 

طارق ناجى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن االول  -  2711

السٌد /  كرٌم دمحم على مصطفى والثالث السٌد / دمحم طارق دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، 

 448279برلم       24191422تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       24191422اٌهاب احمد دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منٌل الروضة ، تارٌخ :  -  2712

 1برلم       24191422اٌهاب احمد دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منٌل الروضة ، تارٌخ :  -  2713

 1برلم       24191422منٌل الروضة ، تارٌخ : اٌهاب احمد دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2714

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2715

 284468برلم   

    24191422حموله ، تارٌخ : انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه  -  2716

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2717

 284468برلم   

    24191422موله ، تارٌخ : انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه ح -  2718

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2719

 284468برلم   

    24191422وله ، تارٌخ : انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حم -  2724

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2721

 284468برلم   

    24191422 ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -  2722

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2723

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2724

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2725

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2726

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2727

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2728

 284468برلم   

    24191422سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ماجد -  2729

 284468برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2734

 284468برلم   

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2731

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2732

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2733

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2734

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2735

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2736

 284468برلم       24191422

ومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ر -  2737

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2738

 284468برلم       24191422

ٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رامى الشرب -  2739

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2744

 284468برلم       24191422

محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رامى الشربٌنى -  2741

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2742

 284468برلم       24191422

س جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محرو -  2743

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2744

 284468برلم       24191422

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  ت -  2745

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2746

 284468برلم       24191422
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ة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌط -  2747

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2748

 284468برلم       24191422

    24191422ٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شر -  2749

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2754

 284468برلم   

    24191422ن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  2751

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2752

 284468برلم   

امن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  2753

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2754

 284468برلم       24191422

االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  2755

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌ

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

افظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن انجى عبد الخالك ح -  2756

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخا

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

م   برل    24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2757

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌ

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422ها وكذلن حك ، تارٌخ : الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحت

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2758

ام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها ام

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 
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برلم       24191422على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ :  الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2759

ن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌ

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

باسم  والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2764

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

عام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع ال

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422، تارٌخ : الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك 

284468 

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2761

حكومٌه انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات ال

والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها 

 284468برلم       24191422باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : وحك التولٌع على عمود الشراء 

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2762

من اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وض

والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

ا واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضه

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2763

ومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن ا

والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

اللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وا

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2764

ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه انجى عبدالخالك 

والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

اصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات و

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

ٌكٌن المتضامنٌن ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشر -  2765

انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

لى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها واٌداع والتولٌع ع

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

ولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والت -  2766

انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 
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مصارؾ من سحب والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وال

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها 

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة ب -  2767

انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم و

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها 

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2768

انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها 

 284468برلم       24191422وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2769

انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والؽٌ

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها 

 284468برلم       24191422ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه 

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2774

مام جمٌع الجهات الحكومٌه انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها ا

والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم الشركه وضمن اؼراضها 

 284468برلم       24191422ع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : وحك التولٌ

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2771

ن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌ

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

باسم  والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2772

امى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ور

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

دار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واص

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

لشرٌكٌن رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه ل -  2773

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

ع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌ

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 
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اره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االد -  2774

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

بنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع ال

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن رامى الشربٌنى محمود   -  2775

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

افة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بك

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2776

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

طاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والم

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422لن حك ، تارٌخ : الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذ

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2777

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

لجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون ا

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ :  الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2778

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع  المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422ضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : الشركه و

284468 

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2779

محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

هادات الضمان وااللتراض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وش

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2784

منٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضا

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 
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 345 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع  -  2781

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم  والمصارؾ

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

دٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  م -  2782

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وك

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2783

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعم

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2784

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

لؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه وا

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422كه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشر

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2785

اضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼر

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : الشركه وضمن اؼراضها وحك 

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2786

دٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفر

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

اض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتر

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2787

امى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ور

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

دار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واص

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كٌن رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌ -  2788

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

ى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع عل

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2789

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

لعام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع ا

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422، تارٌخ :  الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2794

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

هات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الج

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422لشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود ا

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2791

اسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل ب

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم 

برلم       24191422ه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : الشرك

284468 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2792

نى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌ

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

وشهادات الضمان وااللتراض باسم  والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع والتعامل باسم الشركه للشرٌكٌن  -  2793

امنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع المتض

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم  والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 

تعامل باسم الشركه للشرٌكٌن رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع وال -  2794

المتضامنٌن انجى عبدالخالك ورامى الشربٌنى محمود مجتمعٌن اومنفردٌن التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام واالعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض باسم  والمصارؾ من

برلم       24191422الشركه وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك ، تارٌخ : 

284468 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌ -  2795

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2796

 284468برلم       24191422ما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : وله

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2797

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2798

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

لى عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع ع -  2799

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2844

 284468برلم       24191422الشركه ، تارٌخ :  ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2841

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها ماجد سدران ٌسى سدران  شر -  2842

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2843

 284468برلم       24191422هما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : ول

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2844

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2845

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

هن باسم الشركه ومصلحتها ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والر -  2846

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2847

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2848

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  2849

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2814

 284468برلم       24191422ارة الشركه ، تارٌخ : ولهما كافة الصالحٌات فى اد

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2811

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه رامى الشربٌنى مح -  2812

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

الشركه رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم  -  2813

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2814

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2815

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن مت -  2816

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2817

 284468برلم       24191422ٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : ومصلحتها ولهما كافة الصالح

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2818

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2819

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

عمود المرض والرهن باسم الشركه  رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على -  2824

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2821

 284468برلم       24191422لشركه ، تارٌخ : ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة ا

رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2822

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه   رومانى مجدى محروس جبره -  2823

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2824

 284468برلم       24191422تها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : ومصلح

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2825

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2826

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

ود المرض والرهن باسم الشركه رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عم -  2827

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2828

 284468برلم       24191422تارٌخ :  ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2829

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  -  2834

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

صلحتها انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه وم -  2831

 284468برلم       24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ومصلحتها  -  2832

 284468  برلم     24191422ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه  -  2833

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

على عمود المرض والرهن باسم الشركه رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التولٌع  -  2834

 284468برلم       24191422ومصلحتها ولهما كافة الصالحٌات فى ادارة الشركه ، تارٌخ : 

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2835

 284468برلم   

    24191422عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  انجى -  2836

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2837

 284468برلم   

    24191422عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : انجى  -  2838

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2839

 284468برلم   

    24191422بد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : انجى ع -  2844

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2841

 284468برلم   

    24191422ى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ماجد سدران ٌس -  2842

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2843

 284468برلم   

    24191422تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ماجد سدران ٌسى سدران  شركة -  2844

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2845

 284468برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191422و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر  -  2846

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2847

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2848

 284468برلم   

    24191422ماجد سدران ٌسى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2849

 284468برلم   

    24191422سدران ٌسى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ماجد  -  2854

 284468برلم   

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2851

 284468برلم       24191422

محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رامى الشربٌنى -  2852

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2853

 284468برلم       24191422

مود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رامى الشربٌنى مح -  2854

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2855

 284468برلم       24191422

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   رامى الشربٌنى محمود -  2856

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2857

 284468برلم       24191422

ركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  ش -  2858

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2859

 284468برلم       24191422

مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن -  2864

 284468برلم       24191422

رامى الشربٌنى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2861

 284468برلم       24191422

دٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رامى الشربٌنى محمود  شركة تضامن  م -  2862

 284468برلم       24191422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2863

 284468برلم       24191422

متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن -  2864

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2865

 284468برلم       24191422

خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  2866

 284468برلم       24191422

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2867

 284468برلم       24191422

ٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشر -  2868

 284468برلم       24191422

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2869

 284468برلم   

    24191422ن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌ -  2874

 284468برلم   

    24191422انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2871

 284468برلم   

    24191422واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  انجى عبد الخالك حافظ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن -  2872

 284468برلم   

رومانى مجدى محروس جبره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2873

 284468برلم       24191422

افه حموله ، تارٌخ : رومانى مجدى محروس جبره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم ك -  2874

 284468برلم       24191422

اشرؾ عبدالسالم عبدة عوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌفوض مجلس ادارة الشركة من لهم حك التولٌع عن  -  2875

ات المستندٌة الشركة فى التعامل مع البنون وٌكون لهم حك الرهن وااللتراض واالستدانة وذلن الصدار خطابات الضمان واالعتماد

 133417برلم       24191422والتولٌع على كاتفة المعامالت المصرفٌة الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

اشرؾ عبدالسالم عبدة عوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌفوض مجلس ادارة الشركة من لهم حك التولٌع عن  -  2876

الشركة فى التعامل مع البنون وٌكون لهم حك الرهن وااللتراض واالستدانة وذلن الصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة 

 133417برلم       24191422رفٌة الخاصة بالشركة ، تارٌخ : والتولٌع على كاتفة المعامالت المص

احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2877

 326943برلم       24191422

ن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد متولى عبدالسالم متولى  شركة تضامن  مدٌر سٌاحى  خروج الشرٌ -  2878

 326943برلم       24191422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2879

 326943برلم       24191422

لشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خروج ا -  2884

 326943برلم       24191422

احمد متولى عبدالسالم متولى  شركة تضامن  مدٌر سٌاحى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2881

 326943برلم       24191422

ج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خرو -  2882

 326943برلم       24191422

    24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2883

 326943برلم   

    24191422واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : شامل دمحم لطفى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن  -  2884

 326943برلم   

    24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2885

 326943برلم   

    24191422مٌع مستحماته ، تارٌخ : شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم ج -  2886

 326943برلم   

    24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2887

 326943برلم   

    24191422اته ، تارٌخ : شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحم -  2888

 326943برلم   

    24191422احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2889

 326943برلم   

    24191422احٌه ، تارٌخ : احمد متولى عبدالسالم متولى  شركة تضامن  مدٌر سٌاحى  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌ -  2894

 326943برلم   

    24191422احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2891

 326943برلم   

    24191422سٌاحٌه ، تارٌخ : احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌرا مسإال من الناحٌه ال -  2892

 326943برلم   

    24191422احمد متولى عبدالسالم متولى  شركة تضامن  مدٌر سٌاحى  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2893

 326943برلم   

    24191422لسٌاحٌه ، تارٌخ : احمد متولى عبدالسالم متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌرا مسإال من الناحٌه ا -  2894

 326943برلم   

برلم       24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2895

326943 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191422ارٌخ : شامل دمحم لطفى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، ت -  2896

326943 

برلم       24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2897

326943 

برلم       24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2898

326943 

برلم       24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2899

326943 

لم   بر    24191422شامل دمحم لطفى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  مدٌرا مسإال من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  2944

326943 

 261721برلم       24191422دمحم حسن ابراهٌم احمد فروح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2941

 261721برلم       24191422حسن ابراهٌم احمد فروح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2942

 144892برلم       24191422تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  زٌنب متولى سلٌمان  شركة -  2943

 144892برلم       24191422زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2944

 144892برلم       24191422زٌنب متولى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2945

 144892برلم       24191422زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2946

 144892برلم       24191422شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ : زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن   -  2947

 144892برلم       24191422زٌنب متولى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2948

برلم       24191422تارٌخ :  عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، -  2949

144892 

برلم       24191422عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2914

144892 

برلم       24191422عصام اسماعٌل دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2911

144892 

برلم       24191422عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2912

144892 

برلم       24191422عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2913

144892 

برلم       24191422 احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ : عصام اسماعٌل دمحم -  2914

144892 

برلم       24191422عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2915

144892 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191422من  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ : عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضا -  2916

144892 

برلم       24191422عصام اسماعٌل دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2917

144892 

برلم       24191422تارٌخ : ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ،  -  2918

144892 

برلم       24191422ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2919

144892 

م   برل    24191422ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2924

144892 

برلم       24191422ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2921

144892 

برلم       24191422ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2922

144892 

برلم       24191422ٌم اسماعٌل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ : ابراه -  2923

144892 

 144892برلم       24191422زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2924

 144892برلم       24191422متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ : زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن  -  2925

 144892برلم       24191422زٌنب متولى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2926

برلم       24191422ارٌخ : ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، ت -  2927

144892 

برلم       24191422ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2928

144892 

   برلم    24191422ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاتها ، تارٌخ :  -  2929

144892 

زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2934

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

الثالث مجتمعٌن او زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى و -  2931

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

زٌنب متولى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2932

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن   -  2933

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2934

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

تمعٌن او زٌنب متولى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مج -  2935

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2936

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن   -  2937

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام اسماعٌل دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2938

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2939

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

كاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشر -  2944

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام اسماعٌل دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2941

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او عصام اس -  2942

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

او عصام اسماعٌل دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن  -  2943

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام اسماعٌل دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2944

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شر -  2945

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2946

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2947

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتول -  2948

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2949

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2954

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجتمعٌن او زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث  -  2951

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

زٌنب متولى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2952

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او زٌنب متولى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  2953

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2954

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  2955

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

شركاء االول والثانى والثالث مجتمعٌن او ابراهٌم اسماعٌل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لل -  2956

 144892برلم       24191422منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسن ابراهٌم احمد فروح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع  -  2957

 261721برلم       24191422للشرٌن / دمحم حسن ابراهٌم احمد فروح منفردا ، تارٌخ : 

حسن ابراهٌم احمد فروح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع  -  2958

 261721برلم       24191422للشرٌن / دمحم حسن ابراهٌم احمد فروح منفردا ، تارٌخ : 

 1برلم       24191422مدٌر فرع  البنٌان ، تارٌخ :   عمرو بدر دمحم عبدالهادى  شركة مساهمة -  2959

 1برلم       24191422عمرو بدر دمحم عبدالهادى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البنٌان ، تارٌخ :  -  2964

 1برلم       24191422عمرو بدر دمحم عبدالهادى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البنٌان ، تارٌخ :  -  2961

م حسن طه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرؾ االول المتضامن السٌد حسن سال -  2962

/ سالم دمحم سالم منفردا او من ٌنوب عنه او ٌوكله وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

ن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات الحكومٌة وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذل

وفتح وؼلك الحسابات استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 424712برلم       24191422وكذلن الحك فى التولٌع على عمود شراء السٌارات والمنموالت ، تارٌخ : 

حسن سالم حسن طه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرؾ االول المتضامن السٌد  -  2963

/ سالم دمحم سالم منفردا او من ٌنوب عنه او ٌوكله وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

ة ولصالحها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات الحكومٌة وكل ذلن باسم الشرك

وفتح وؼلك الحسابات استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 424712برلم       24191422خ : وكذلن الحك فى التولٌع على عمود شراء السٌارات والمنموالت ، تارٌ

سالم دمحم سالم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرؾ االول المتضامن السٌد /  -  2964

ٌة وؼٌر سالم دمحم سالم منفردا او من ٌنوب عنه او ٌوكله وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكوم

الحكومٌة وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

وفتح وؼلك الحسابات استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 424712برلم       24191422مود شراء السٌارات والمنموالت ، تارٌخ : وكذلن الحك فى التولٌع على ع

سالم دمحم سالم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرؾ االول المتضامن السٌد /  -  2965

ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر سالم دمحم سالم منفردا او من ٌنوب عنه او ٌوكله وله حك التعامل باسم الشركة و
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الحكومٌة وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

اؼراضها وفتح وؼلك الحسابات استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 424712برلم       24191422وكذلن الحك فى التولٌع على عمود شراء السٌارات والمنموالت ، تارٌخ : 

حسن سالم حسن طه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  باسم  الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل  -  2966

كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  وبٌع وتسدٌد  كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام

باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا حاالت المعامالت الوارده على اصول الشركة بالبٌع او الرهن 

 424712برلم       24191422او تمرٌر اى حك عٌنى فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

حسن سالم حسن طه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  باسم  الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل  -  2967

وبٌع وتسدٌد  كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

وكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا حاالت المعامالت الوارده على اصول الشركة بالبٌع او الرهن باالجل وله حك ت

 424712برلم       24191422او تمرٌر اى حك عٌنى فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

الحها وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل سالم دمحم سالم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم  الشركة ولص -  2968

وبٌع وتسدٌد  كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

ركة بالبٌع او الرهن باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا حاالت المعامالت الوارده على اصول الش

 424712برلم       24191422او تمرٌر اى حك عٌنى فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

سالم دمحم سالم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم  الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل  -  2969

ارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد  كافة السندات االذنٌة والتج

باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا حاالت المعامالت الوارده على اصول الشركة بالبٌع او الرهن 

 424712برلم       24191422او تمرٌر اى حك عٌنى فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

احمد ٌوسؾ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  حك االدارة والتولٌع لٌصبح / حك االدارة والتولٌع موكلة  -  2974

للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركة ولؽرضها وبعنوانها وٌسرى هذا االجراء على 

التعامالت التى تبرمها الشركة دون النظر الى لٌمتها وكذلن فى حالة الرهن او البٌع الصول الشركة او الشراء او االلتراض  كافة

 412691برلم       24191423باسم الشركة فٌجب ان ٌصدر التعامل من الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح كالتالى / حك االدارة والتولٌع عن سامى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مد -  2971

الشركة مكفولة للسٌد / سامى دمحم اسماعٌل الشاذلى والسٌد / حسن دمحم اسماعٌل الشاذلى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك 

لرهن وااللتراض من البنون والؽٌر وذلن لهما حك لبض التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها وبلهما حك التولٌع على عمود ا

ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة و ابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك 

 245185برلم       24191423بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما ، تارٌخ : 

ى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح كالتالى / حك االدارة والتولٌع عن سام -  2972

الشركة مكفولة للسٌد / سامى دمحم اسماعٌل الشاذلى والسٌد / حسن دمحم اسماعٌل الشاذلى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك 

ها وبلهما حك التولٌع على عمود الرهن وااللتراض من البنون والؽٌر وذلن لهما حك لبض التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراض

ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة و ابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك 

 245185برلم       24191423بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما ، تارٌخ : 

سامى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى البٌع للنفس والؽٌر لكافة اصول الشركة ومنموالتها  -  2973

وممتلكاتها والسٌارات والتولٌع على عمود البٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالشخاص المتعاملة مع الشركة 

ى والمرور وكذلن لهما حك التنازل والتصالح فى المضاٌا التى تخص الشركة ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون والشهر العمار

والمصارؾ واما جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم باسم الشركة 

 245185برلم       24191423بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او 

سامى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى البٌع للنفس والؽٌر لكافة اصول الشركة ومنموالتها  -  2974

ملة مع الشركة وممتلكاتها والسٌارات والتولٌع على عمود البٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالشخاص المتعا
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والشهر العمارى والمرور وكذلن لهما حك التنازل والتصالح فى المضاٌا التى تخص الشركة ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ واما جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم باسم الشركة 

 245185برلم       24191423ٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولهما حك تفو

مراد دمحم ابراهٌم عبد الداٌم الجزار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن مراد دمحم  -  2975

ولٌع نٌابه عنها وله حك وحرٌه التصرؾ بالشراء او البٌع ابراهٌم عبد الداٌم الجزار وله كافه الصالحٌات فى اداره الشركه والت

والتنازل لكافه االصول المملوكه للشركه والبٌع والتنازل لنفسه وللؽٌر ) منفردا ( دون الرجوع الى من الشركاء ، تارٌخ : 

 319723برلم       24191423

ره والتولٌع للشرٌن المتضامن مراد دمحم ابراهٌم عبد سمٌه زكى حسٌن عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدا -  2976

الداٌم الجزار وله كافه الصالحٌات فى اداره الشركه والتولٌع نٌابه عنها وله حك وحرٌه التصرؾ بالشراء او البٌع والتنازل لكافه 

برلم       24191423كاء ، تارٌخ : االصول المملوكه للشركه والبٌع والتنازل لنفسه وللؽٌر ) منفردا ( دون الرجوع الى من الشر

319723 

احمد دمحم احمد سموكه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح لتصبح اداره الشركه وتمثٌلها  -  2977

شرٌؾ  -ذا العمد السٌد امام الجهات الحكومٌه المختلفه وكذلن امام جمٌع البنون والتولٌع عنها موكله للطرفٌن الثانى والرابع فى ه

احمد دمحم احمد سموكه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه التى ٌجب ان تكون -دمحم عبد الؽنى والسٌد 

جمٌع التصرفات صادره بعنوان الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما 

 399484برلم       24191423فات التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء ، تارٌخ : اعمال التصر

احمد دمحم احمد سموكه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح لتصبح اداره الشركه وتمثٌلها  -  2978

شرٌؾ  -موكله للطرفٌن الثانى والرابع فى هذا العمد السٌد  امام الجهات الحكومٌه المختلفه وكذلن امام جمٌع البنون والتولٌع عنها

احمد دمحم احمد سموكه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه التى ٌجب ان تكون -دمحم عبد الؽنى والسٌد 

ى كل او بعض ما ذكر اما جمٌع التصرفات صادره بعنوان الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر ف

 399484برلم       24191423اعمال التصرفات التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد سموكه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح لتصبح اداره الشركه وتمثٌلها  -  2979

شرٌؾ  -ذلن امام جمٌع البنون والتولٌع عنها موكله للطرفٌن الثانى والرابع فى هذا العمد السٌد امام الجهات الحكومٌه المختلفه وك

احمد دمحم احمد سموكه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه التى ٌجب ان تكون -دمحم عبد الؽنى والسٌد 

ؼراضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما جمٌع التصرفات صادره بعنوان الشركه ولصالحها وضمن ا

 399484برلم       24191423اعمال التصرفات التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد سموكه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بموافمه جمٌع  -  2984

 399484برلم       24191423كاء شخصٌا علٌها كتابه ، تارٌخ : الشر

احمد دمحم احمد سموكه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بموافمه جمٌع  -  2981

 399484برلم       24191423الشركاء شخصٌا علٌها كتابه ، تارٌخ : 

كه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بموافمه جمٌع احمد دمحم احمد سمو -  2982

 399484برلم       24191423الشركاء شخصٌا علٌها كتابه ، تارٌخ : 

نبٌل زٌدان عباس حلمى زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع  -  2983

كاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر الشر

 323166برلم       24191423والرهن وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء نبٌل زٌدان عباس حلمى زٌدان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك ا -  2984

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن 

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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طة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع نبٌل زٌدان عباس حلمى زٌدان  توصٌة بسٌ -  2985

الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر 

 323166برلم       24191423والرهن وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

زٌدان عباس حلمى زٌدان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  نبٌل -  2986

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن 

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نبٌل زٌدان عباس حلمى زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع  -  2987

الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر 

 323166برلم       24191423تمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والرهن وااللتراض مج

نبٌل زٌدان عباس حلمى زٌدان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2988

للنفس وللؽٌر والرهن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه 

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شادى نبٌل زٌدان عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2989

كه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشر

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شادى نبٌل زٌدان عباس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2994

فه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كا

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شادى نبٌل زٌدان عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2991

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن  المتضامنٌن

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شادى نبٌل زٌدان عباس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2992

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن 

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شادى نبٌل زٌدان عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2993

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس وللؽٌر والرهن 

 323166برلم       24191423تمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : وااللتراض مج

شادى نبٌل زٌدان عباس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  2994

وللؽٌر والرهن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم حك بٌع اصول الشركه للنفس 

 323166برلم       24191423وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       24191423نٌفٌن كرٌم دمحم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح تارٌخ مٌالد الشرٌكه ، تارٌخ :  -  2995

394394 

ضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌتولى جمٌع الشركاء دمحم دمحم كامل دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن مت -  2996

المتضامنٌن وهم ) هانى دمحم صابر اسماعٌل ابو حماد وباسم صبرى عبد العلٌم عبد الحلٌم ودمحم دمحم كامل دمحم احمد ( االدارة 

 421218رلم   ب    24191423والتولٌع ولهم حك التولٌع باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم دمحم كامل دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌتولى جمٌع الشركاء  -  2997

المتضامنٌن وهم ) هانى دمحم صابر اسماعٌل ابو حماد وباسم صبرى عبد العلٌم عبد الحلٌم ودمحم دمحم كامل دمحم احمد ( االدارة 

 421218برلم       24191423ع ولهم حك التولٌع باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والتولٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى دمحم صابر اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌتولى جمٌع  -  2998

صبرى عبد العلٌم عبد الحلٌم ودمحم دمحم كامل دمحم احمد ( الشركاء المتضامنٌن وهم ) هانى دمحم صابر اسماعٌل ابو حماد وباسم 

 421218برلم       24191423االدارة والتولٌع ولهم حك التولٌع باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ى جمٌع هانى دمحم صابر اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌتول -  2999

الشركاء المتضامنٌن وهم ) هانى دمحم صابر اسماعٌل ابو حماد وباسم صبرى عبد العلٌم عبد الحلٌم ودمحم دمحم كامل دمحم احمد ( 

 421218برلم       24191423االدارة والتولٌع ولهم حك التولٌع باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع كرٌم دمحم على مصطفى  شر -  3444

للشرٌكٌن االول السٌد /  كرٌم دمحم على مصطفى والثالث السٌد / دمحم طارق دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة السلطات لتحمٌك 

 448279برلم       24191423ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

دمحم على مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع  كرٌم -  3441

للشرٌكٌن االول السٌد /  كرٌم دمحم على مصطفى والثالث السٌد / دمحم طارق دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة السلطات لتحمٌك 

 448279برلم       24191423ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

سناء ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  منح السٌدة / سناء ٌوسؾ على ٌوسؾ  -  3442

نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب واالستاذة / ٌسرى ٌوسؾ على ٌوسؾ توبة  -توبة 

حٌات التالٌة / الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة المنتدب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الصال

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

برلم       24191423هادات الضمان وكافة ، تارٌخ : واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وش

225799 

سناء ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  صور التعامل مع البنون والمصارؾ  -  3443

ت تسجٌلها وشهرها وفى تمثٌل الشركة فى انشاء الشركات والعدول عنها والتولٌع على عمود تاسٌسها وتعدٌلها وفسخها واجراءا

وانشاء فروع لها وجمٌع االجراءات االخرى حتى مزاولتها نشاطها سواء كانت من شركات االموال او االشخاص وكل ذلن باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء لالصول وممتلكات العمارٌة واالراضى 

لصالح الشركة ولة الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : والسٌارات باسم الشركة و

 225799برلم       24191423

سناء ٌوسؾ على ٌوسؾ توبه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واجورهم ولة الحك فى لبض ودفع  -  3444

دات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السن

برلم       24191423بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

225799 

برلم       24191423افة حموله ، تارٌخ : كرٌم دمحم على مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم ك -  3445

448279 

برلم       24191423كرٌم دمحم على مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3446

448279 

حك طه عبد الرازق حرمٌن حبٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صالحٌات الطرؾ االول وحده وجعل له  -  3447

 341874برلم       24191423االلتراض من البنون او االفراد باسم وبضمان اصول الشركه بدون حد الصى ، تارٌخ : 

طه عبد الرازق حرمٌن حبٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صالحٌات الطرؾ االول وحده وجعل له حك  -  3448

 341874برلم       24191423شركه بدون حد الصى ، تارٌخ : االلتراض من البنون او االفراد باسم وبضمان اصول ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه  -  3449

كٌل الؽٌر فى بعض او كل موكل الى السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ولها حك االداره التولٌع عن الشركه وكذلكتو

 426125برلم       24191423اختصاصها ، تارٌخ : 

نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه  -  3414

الشركه وكذلكتوكٌل الؽٌر فى بعض او كل موكل الى السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ولها حك االداره التولٌع عن 

 426125برلم       24191423اختصاصها ، تارٌخ : 

نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه  -  3411

ره التولٌع عن الشركه وكذلكتوكٌل الؽٌر فى بعض او كل موكل الى السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ولها حك االدا

 426125برلم       24191423اختصاصها ، تارٌخ : 

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه موكل  -  3412

االداره التولٌع عن الشركه وكذلكتوكٌل الؽٌر فى بعض او كل اختصاصها ،  الى السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ولها حك

 426125برلم       24191423تارٌخ : 

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه موكل  -  3413

لها حك االداره التولٌع عن الشركه وكذلكتوكٌل الؽٌر فى بعض او كل اختصاصها ، الى السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن و

 426125برلم       24191423تارٌخ : 

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه موكل  -  3414

مالن ولها حك االداره التولٌع عن الشركه وكذلكتوكٌل الؽٌر فى بعض او كل اختصاصها ، الى السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدال

 426125برلم       24191423تارٌخ : 

    24191423نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3415

 426125برلم   

    24191423ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نٌفٌن -  3416

 426125برلم   

    24191423نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3417

 426125برلم   

    24191423ونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : الف -  3418

 426125برلم   

    24191423الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3419

 426125برلم   

    24191423عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  الفونس زخارى ٌوسؾ -  3424

 426125برلم   

    24191424المركز التجارى ، تارٌخ :  -اكتوبر  6عماد عبدالحلٌم بسٌونى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  3421

 193942برلم   

    24191424المركز التجارى ، تارٌخ :  -اكتوبر  6عماد عبدالحلٌم بسٌونى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  3422

 193942برلم   

برلم       24191424نبٌل لمعى سدران  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3423

146894 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191424لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نبٌل -  3424

146894 

برلم       24191424نبٌل لمعى سدران  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3425

146894 

برلم       24191424ة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نبٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌط -  3426

146894 

برلم       24191424نبٌل لمعى سدران  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3427

146894 

برلم       24191424شرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نبٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج ال -  3428

146894 

برلم       24191424امٌل لمعى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3429

146894 

برلم       24191424، تارٌخ : امٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله  -  3434

146894 

برلم       24191424امٌل لمعى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3431

146894 

رلم   ب    24191424امٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3432

146894 

برلم       24191424امٌل لمعى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3433

146894 

برلم       24191424امٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3434

146894 

ٌل لمعى سدران  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن نب -  3435

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

لجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه ا

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

نبٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3436

لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع  المتضامن السٌد/امٌل

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

نبٌل لمعى سدران  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3437

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون باسم الشركه وتمثٌلها 

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

نبٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3438

السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع  المتضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894لم   بر    24191424، تارٌخ : 

نبٌل لمعى سدران  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3439

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

ه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون باسم الشرك

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

ٌن نبٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشر -  3444

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

امٌل لمعى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3441

 المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

لرسمٌه للشرٌن امٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات ا -  3442

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894برلم       24191424تارٌخ : ، 

امٌل لمعى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3443

فى التولٌع  المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

فه الجهات الرسمٌه للشرٌن امٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كا -  3444

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

ه البنون باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كاف

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

امٌل لمعى سدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  3445

كما له الحك فى التولٌع المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها 

باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن والمرض من كافه البنون 

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

لٌه امام كافه الجهات الرسمٌه للشرٌن امٌل لمعى سدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع والمسئو -  3446

المتضامن السٌد/امٌل لمعى سدران عبدالمالن وله الحك فى التولٌع على كافه العمود باسم الشركه ولصالحها كما له الحك فى التولٌع 

لمرض من كافه البنون باسم الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات سواء الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وله حك السحب واالٌداع والرهن وا

 146894برلم       24191424، تارٌخ : 

 379235برلم       24191424دمحم عبدالسمٌع دٌاب  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة اسٌوط ، تارٌخ :  -  3447

ممثال لشركة  -ؼٌر مستمل  -اٌهاب دمحم رشاد عبدالحمٌد حمودة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  3448

منح السٌد / اٌهاب دمحم رشاد عبدالحمٌد حمودة نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد /  -مباشر كابٌتال هولدنج لالستثمارات المالٌة 

عادل دمحم عبدالعاطى جبرٌل عضو مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات 

ٌر الحكومٌة والمحاكم بجمٌع درجاتها والشهر العمارى وجمٌع مامورٌاتها والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌة ولهما ) الحكومٌة وؼ

 393746برلم       24191424مجتمعٌن او منفردٌن ( حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ممثال لشركة  -ؼٌر مستمل  -اهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى اٌهاب دمحم رشاد عبدالحمٌد حمودة  شركة مس -  3449

منح السٌد / اٌهاب دمحم رشاد عبدالحمٌد حمودة نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد /  -مباشر كابٌتال هولدنج لالستثمارات المالٌة 

ولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات عادل دمحم عبدالعاطى جبرٌل عضو مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك الت

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمحاكم بجمٌع درجاتها والشهر العمارى وجمٌع مامورٌاتها والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌة ولهما ) 

 393746برلم       24191424مجتمعٌن او منفردٌن ( حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

ممثال لشركة  -ؼٌر مستمل  -اٌهاب دمحم رشاد عبدالحمٌد حمودة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  3454

منح السٌد / اٌهاب دمحم رشاد عبدالحمٌد حمودة نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد /  -مباشر كابٌتال هولدنج لالستثمارات المالٌة 

ل عضو مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات عادل دمحم عبدالعاطى جبرٌ

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمحاكم بجمٌع درجاتها والشهر العمارى وجمٌع مامورٌاتها والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌة ولهما ) 

 393746برلم       24191424و بعض الصالحٌات ، تارٌخ : مجتمعٌن او منفردٌن ( حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل ا

 394728برلم       24191424دمحم عباس دمحم الهوارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  3451

    24191427عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3452

 347658برلم   

    24191427عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3453

 347658برلم   

    24191427عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3454

 347658برلم   

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3455

 347658برلم       24191427

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3456

 347658برلم       24191427

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3457

 347658برلم       24191427

اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3458

 347658برلم       24191427

اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3459

 347658برلم       24191427

اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3464

 347658برلم       24191427

عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي ٌونس  -  3461

 347658برلم       24191427منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

د سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي ٌونس عادل احم -  3462

 347658برلم       24191427منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي ٌونس عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا -  3463

 347658برلم       24191427منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد سعودي مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل  -  3464

 347658برلم       24191427ٌونس منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي  -  3465

 347658برلم       24191427ات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : ٌونس منفردا وله كافه السلط

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي  -  3466

 347658برلم       24191427وكٌل الؽٌر ، تارٌخ : ٌونس منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك ت

اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي  -  3467

 347658   برلم    24191427ٌونس منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي  -  3468

 347658برلم       24191427ٌونس منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عادل احمد سعودي اٌمان  حسٌن  جمعه   -  3469

 347658برلم       24191427ٌونس منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

    24191427رٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الش -  3474

 347658برلم   

    24191427عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3471

 347658برلم   

    24191427استلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عادل احمد سعودي ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه و -  3472

 347658برلم   

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3473

 347658برلم       24191427

واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه -  3474

 347658برلم       24191427

مهدٌه  دمحم محمود المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3475

 347658برلم       24191427

كه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌ -  3476

 347658برلم       24191427

اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3477

 347658برلم       24191427

رٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : اٌمان  حسٌن  جمعه  بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الش -  3478

 347658برلم       24191427

    24191427احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3479

 416797برلم   

    24191427احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3484

 416797برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191427احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3481

 416797برلم   

    24191427د رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احم -  3482

 416797برلم   

    24191427احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3483

 416797برلم   

    24191427ز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد رمضان عزو -  3484

 416797برلم   

برلم       24191427ٌاسر زٌنهم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3485

416797 

برلم       24191427بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ٌاسر زٌنهم دمحم على  توصٌة  -  3486

416797 

برلم       24191427ٌاسر زٌنهم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3487

416797 

برلم       24191427رٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ٌاسر زٌنهم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  3488

416797 

برلم       24191427ٌاسر زٌنهم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3489

416797 

برلم       24191427ن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ٌاسر زٌنهم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌ -  3494

416797 

    24191427احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3491

 416797برلم   

    24191427فه حموله ، تارٌخ : احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كا -  3492

 416797برلم   

    24191427احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3493

 416797برلم   

    24191427تارٌخ : احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ،  -  3494

 416797برلم   

    24191427احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3495

 416797برلم   

    24191427احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3496

 416797برلم   

    24191427حمزة احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3497

 416797برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191427حمزة احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3498

 416797برلم   

    24191427حمزة احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3499

 416797برلم   

    24191427حمزة احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3144

 416797برلم   

    24191427ة احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حمز -  3141

 416797برلم   

    24191427حمزة احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3142

 416797برلم   

ة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون احمد رمضان عزوز  شرك -  3143

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ط ان تكون احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشر -  3144

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3145

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3146

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌ -  3147

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3148

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون االعمال ٌاسر زٌنهم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتول -  3149

 416797برلم       24191427الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌاسر زٌنهم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون االعمال  -  3114

 416797برلم       24191427من اؼراضها ، تارٌخ : الصادره منه باسم الشركه وض

ٌاسر زٌنهم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون االعمال  -  3111

 416797برلم       24191427الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون االعمال ٌاسر زٌنهم دمحم  -  3112

 416797برلم       24191427الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ط ان تكون االعمال ٌاسر زٌنهم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشر -  3113

 416797برلم       24191427الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌاسر زٌنهم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون االعمال  -  3114

 416797برلم       24191427الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3115

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  3116

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3117

 416797برلم       24191427صادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : االعمال ال

احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3118

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3119

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

التولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة و -  3124

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

حمزة احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3121

 416797برلم       24191427وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  االعمال الصادره منه باسم الشركه

حمزة احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3122

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ان عزوز  شركة تضامن  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون حمزة احمد رمض -  3123

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

رط ان تكون حمزة احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بش -  3124

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

حمزة احمد رمضان عزوز  شركة تضامن  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3125

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

حمزة احمد رمضان عزوز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون  -  3126

 416797برلم       24191427االعمال الصادره منه باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌط -  3127

عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركه 

 361223برلم       24191427ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

بد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد ع -  3128

عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركه 

 361223م   برل    24191427ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد العال  -  3129

عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركه 

 361223برلم       24191427راضها ، تارٌخ : ولحسابها وضمن اؼ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد العال  -  3134

بعنوان الشركه  عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه

 361223برلم       24191427ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد العال  -  3131

ى ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركه عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه عل

 361223برلم       24191427ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد العال  -  3132

والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركه عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات 

 361223برلم       24191427ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد  -  3133

عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان  العال

 361223برلم       24191427الشركه ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

لٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتو -  3134

العال عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان 

 361223برلم       24191427الشركه ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توص -  3135

العال عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان 

 361223برلم       24191427الشركه ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد احمد  -  3136

العال عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان 

 361223برلم       24191427الشركه ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد  -  3137

العال عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان 

 361223برلم       24191427، تارٌخ : الشركه ولحسابها وضمن اؼراضها 

احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن احمد عبد الجواد عبد  -  3138

بعنوان العال عبد الجواد منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر عنه 

 361223برلم       24191427الشركه ولحسابها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

برلم       24191427عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  3139

361223 

برلم       24191427رٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  3144

361223 

برلم       24191427عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  3141

361223 

برلم       24191427شرٌن للوفاه ، تارٌخ : عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ال -  3142

361223 

برلم       24191427عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  3143

361223 
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برلم       24191427، تارٌخ : عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه  -  3144

361223 

    24191427احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  3145

 361223برلم   

    24191427تارٌخ : احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ،  -  3146

 361223برلم   

    24191427احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  3147

 361223برلم   

    24191427رٌخ : احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تا -  3148

 361223برلم   

    24191427احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  3149

 361223برلم   

    24191427خ : احمد عبد الجواد عبد العال عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌ -  3154

 361223برلم   

دمحم احمد انٌس ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد / احمد  -  3151

جتمعٌن او انٌس ابراهٌم والسٌد دمحم احمد انٌس والسٌدة / فاطمة الزهراء احمد انٌس ولهم حك االدارة والتولٌع باسم الشركة م

 364661برلم       24191427منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم احمد انٌس ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد / احمد  -  3152

ة والتولٌع باسم الشركة مجتمعٌن او انٌس ابراهٌم والسٌد دمحم احمد انٌس والسٌدة / فاطمة الزهراء احمد انٌس ولهم حك االدار

 364661برلم       24191427منفردٌن ، تارٌخ : 

فاطمة الزهراء احمد انٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد /  -  3153

احمد انٌس ولهم حك االدارة والتولٌع باسم الشركة مجتمعٌن او  احمد انٌس ابراهٌم والسٌد دمحم احمد انٌس والسٌدة / فاطمة الزهراء

 364661برلم       24191427منفردٌن ، تارٌخ : 

فاطمة الزهراء احمد انٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد /  -  3154

س والسٌدة / فاطمة الزهراء احمد انٌس ولهم حك االدارة والتولٌع باسم الشركة مجتمعٌن او احمد انٌس ابراهٌم والسٌد دمحم احمد انٌ

 364661برلم       24191427منفردٌن ، تارٌخ : 

هشام دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  3155

 449843برلم       24191427

هشام دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  3156

 449843برلم       24191427

    24191427دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  3157

 449843برلم   

    24191427دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  3158

 449843برلم   
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هشام دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  3159

لشركه والتولٌع باسمها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وله الحك فى وله حك االدارة والتولٌع وتمثٌل ا

 449843برلم       24191427توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل صالحٌاته المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن هشام دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى   -  3164

وله حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع باسمها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وله الحك فى 

 449843برلم       24191427توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل صالحٌاته المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن وله  -  3161

حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع باسمها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وله الحك فى توكٌل 

 449843برلم       24191427الؽٌر فى بعض او كل صالحٌاته المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : او تفوٌض 

دمحم نبٌل محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن وله  -  3162

لجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وله الحك فى توكٌل حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع باسمها امام ا

 449843برلم       24191427او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل صالحٌاته المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

برلم       24191427 دمحم احمد عبد هللا خلؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : -  3163

416343 

    24191427احمد محمود صفوت فإاد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3164

 416343برلم   

    24191427محمود صفوت فإاد محمود حبشى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3165

 416343  برلم 

دمحم احمد عبد هللا خلؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح/ ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  3166

وااللتراض من البنون ورهن اموال الشركة والتصرؾ فى كافة اصول الشركة الثابته والمنموله من حك الطرفٌن االول والثالث 

    24191427ن ٌوكال عنهما ؼٌرهما فى حالة ؼٌابهما وذلن بموجب توكٌل رسمى عام ، تارٌخ : مجتمعٌن او منفردٌن ولهما ا

 416343برلم   

احمد محمود صفوت فإاد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح/ ادارة الشركة  -  3167

كة والتصرؾ فى كافة اصول الشركة الثابته والمنموله من حك الطرفٌن والتولٌع عنها وااللتراض من البنون ورهن اموال الشر

االول والثالث مجتمعٌن او منفردٌن ولهما ان ٌوكال عنهما ؼٌرهما فى حالة ؼٌابهما وذلن بموجب توكٌل رسمى عام ، تارٌخ : 

 416343برلم       24191427

شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح/ ادارة الشركة  محمود صفوت فإاد محمود حبشى  شركة تضامن  مدٌر و -  3168

والتولٌع عنها وااللتراض من البنون ورهن اموال الشركة والتصرؾ فى كافة اصول الشركة الثابته والمنموله من حك الطرفٌن 

كٌل رسمى عام ، تارٌخ : االول والثالث مجتمعٌن او منفردٌن ولهما ان ٌوكال عنهما ؼٌرهما فى حالة ؼٌابهما وذلن بموجب تو

 416343برلم       24191427

كوثر احمد على خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها فى جمٌع  -  3169

/ دمحم متولى العدوى ابراهٌم المسائل المالٌه واالدارٌه فموكوله الى الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌدة / كوثر احمد على خلٌل والسٌد 

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن 

كافة الصالحٌات ولهم الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله على 

 364944برلم       24191428ات المدٌنه والدائنه ولهم حك فتح الحسابات ، تارٌخ : الحساب

كوثر احمد على خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها فى جمٌع  -  3174

/ كوثر احمد على خلٌل والسٌد / دمحم متولى العدوى ابراهٌم المسائل المالٌه واالدارٌه فموكوله الى الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌدة 

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن 
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ولهم حك المصادله على  كافة الصالحٌات ولهم الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه

 364944برلم       24191428الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك فتح الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم متولى العدوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء على ان تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها فى  -  3171

وله الى الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌدة / كوثر احمد على خلٌل والسٌد / دمحم متولى العدوى جمٌع المسائل المالٌه واالدارٌه فموك

ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل 

كافة المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله على ذلن كافة الصالحٌات ولهم الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون و

 364944برلم       24191428الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك فتح الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم متولى العدوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء على ان تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها فى  -  3172

جمٌع المسائل المالٌه واالدارٌه فموكوله الى الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌدة / كوثر احمد على خلٌل والسٌد / دمحم متولى العدوى 

ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل 

الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله على  ذلن كافة الصالحٌات ولهم

 364944برلم       24191428الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك فتح الحسابات ، تارٌخ : 

م  فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات كوثر احمد على خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون والسحب واالٌداع وله -  3173

ولهم حك اصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وبٌع اصول الشركة والمرض والرهن والبٌع 

والشراء والتولٌع على عمود شراء السٌارات الخاصه بتشؽٌل نشاط الشركة والتولٌع على دفع بالى اثمانها والتعامل مع االدارة 

عامه للمرور والوحدات التابعه لها ونٌابات المرور والشهر العمارى والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه وادارة النمل السٌاحى ال

 364944برلم       24191428بوزارة السٌاحه ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

و شرٌن  بالبنون والسحب واالٌداع ولهم  فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات  كوثر احمد على خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  3174

ولهم حك اصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وبٌع اصول الشركة والمرض والرهن والبٌع 

بالى اثمانها والتعامل مع االدارة  والشراء والتولٌع على عمود شراء السٌارات الخاصه بتشؽٌل نشاط الشركة والتولٌع على دفع

العامه للمرور والوحدات التابعه لها ونٌابات المرور والشهر العمارى والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه وادارة النمل السٌاحى 

 364944برلم       24191428بوزارة السٌاحه ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 متولى العدوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بالبنون والسحب واالٌداع ولهم  فى سبٌل ذلن كافه دمحم -  3175

الصالحٌات ولهم حك اصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وبٌع اصول الشركة والمرض 

الخاصه بتشؽٌل نشاط الشركة والتولٌع على دفع بالى اثمانها والتعامل  والرهن والبٌع والشراء والتولٌع على عمود شراء السٌارات

مع االدارة العامه للمرور والوحدات التابعه لها ونٌابات المرور والشهر العمارى والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه وادارة النمل 

 364944برلم       24191428تارٌخ : السٌاحى بوزارة السٌاحه ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

دمحم متولى العدوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بالبنون والسحب واالٌداع ولهم  فى سبٌل ذلن كافه  -  3176

الصالحٌات ولهم حك اصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وبٌع اصول الشركة والمرض 

بٌع والشراء والتولٌع على عمود شراء السٌارات الخاصه بتشؽٌل نشاط الشركة والتولٌع على دفع بالى اثمانها والتعامل والرهن وال

مع االدارة العامه للمرور والوحدات التابعه لها ونٌابات المرور والشهر العمارى والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه وادارة النمل 

 364944برلم       24191428ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  السٌاحى بوزارة السٌاحه

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3177

233474 

برلم       24191428رٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر عام  خروج الش -  3178

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3179

233474 
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برلم       24191428له ، تارٌخ : دمحم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حمو -  3184

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3181

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3182

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3183

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3184

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3185

233474 

برلم       24191428دمحم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر عام  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3186

233474 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -لدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب على عالء ا -  3187

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -على عالء الدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  3188

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -على عالء الدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  3189

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

مدة مجلس االدارة ،  تجدٌد -على عالء الدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  3194

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -على عالء الدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  3191

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -س مجلس ادارة  والعضو المنتدب على عالء الدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌ -  3192

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -على عالء الدٌن على ابراهٌم شرش  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  3193

 149248برلم       24191428تارٌخ : 

برلم       24191428طٌؾ ابراهٌم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد عبد الل -  3194

396834 

برلم       24191428احمد عبد اللطٌؾ ابراهٌم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3195

396834 

برلم       24191428احمد عبد اللطٌؾ ابراهٌم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3196

396834 
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وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3197

 234223برلم       24191428والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  محمود السعٌد سعدة 

وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3198

 234223برلم       24191428مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد 

وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3199

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3244

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  وائل -  3241

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن   -  3242

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة وا -  3243

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اهٌم محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابر -  3244

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3245

 234223برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  محمود السعٌد سعدة  والسٌد /

محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3246

 234223برلم       24191428او منفردٌن ، تارٌخ : محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن 

محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3247

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3248

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم ابراهٌم مح -  3249

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مد -  3214

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والت -  3211

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌم محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراه -  3212

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3213

 234223برلم       24191428ائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : محمود السعٌد سعدة  والسٌد / و
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 375 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3214

 234223برلم       24191428منفردٌن ، تارٌخ :  محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او

ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3215

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3216

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم ابراهٌم مح -  3217

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مد -  3218

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة وال -  3219

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اهٌم ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابر -  3224

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3221

 234223برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : محمود السعٌد سعدة  والسٌد / 

وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3222

 234223برلم       24191428منفردٌن ، تارٌخ :  محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او

وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3223

 234223لم   بر    24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3224

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم  -  3225

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / ابراهٌم ابراهٌم محمود السعٌد سع -  3226

 234223برلم       24191428محمود السعٌد سعدة  والسٌد / وائل السٌد محمود السعٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       24191428واستلم كافة حموله ، تارٌخ : وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج  -  3227

234223 

برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3228

234223 

برلم       24191428ٌخ : وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تار -  3229

234223 

برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3234

234223 
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 برلم      24191428وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3231

234223 

برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3232

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3233

234223 

برلم       24191428السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : محمود  -  3234

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3235

234223 

برلم       24191428ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : محمود السٌد محمود السعٌد  ش -  3236

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3237

234223 

برلم       24191428ن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  3238

234223 

برلم       24191428ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3239

234223 

برلم       24191428حموله ، تارٌخ : ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة  -  3244

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3241

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3242

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3243

234223 

برلم       24191428محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3244

234223 

برلم       24191428ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3245

234223 

برلم       24191428ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3246

234223 

برلم       24191428ود السعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ابراهٌم محم -  3247

234223 
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برلم       24191428ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3248

234223 

برلم       24191428ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  توص -  3249

234223 

برلم       24191428ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3254

234223 

برلم       24191428خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :   وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  3251

234223 

برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3252

234223 

برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3253

234223 

برلم       24191428وائل السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3254

234223 

برلم       24191428لسعٌد سعدة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ابراهٌم محمود ا -  3255

234223 

برلم       24191428ابراهٌم محمود السعٌد سعدة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3256

234223 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -اهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مس -  3257

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3258

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -ة الفتح السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌن -  3259

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3264

366414 

برلم       24191428نصر ، تارٌخ : مدٌنة  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3261

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3262

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3263

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3264

366414 
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برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3265

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3266

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3267

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -مى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح بٌتر كمال فه -  3268

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3269

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -طة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌ -  3274

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3271

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -الفتح محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة  -  3272

366414 

 366414برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3273

 366414برلم       24191428: مدٌنة نصر ، تارٌخ  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3274

 366414برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3275

 366414برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3276

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3277

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3278

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  - ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح محمود ماهر دمحم دمحم -  3279

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3284

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -كة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح محمود احمد محمود عبدالسالم  شر -  3281

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3282

366414 
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برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3283

366414 

برلم       24191428مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة الفتح  -  3284

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  السٌد احمد -  3285

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3286

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  - حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور السٌد احمد عماد دمحم -  3287

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3288

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -عال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور محمود ماهر دمحم دمحم ابوال -  3289

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3294

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  -  3291

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3292

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -اهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مس -  3293

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3294

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -رع  مدٌنة النور بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر ف -  3295

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3296

366414 

    24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -نور محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة ال -  3297

 366414برلم   

    24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3298

 366414برلم   

    24191428زاوٌة الحمراء ، تارٌخ : ال -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3299

 366414برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3344

 366414برلم   

برلم       24191428اء ، تارٌخ : الزاوٌة الحمر -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3341

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3342

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3343

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3344

366414 

   برلم    24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3345

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3346

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3347

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3348

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3349

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3314

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3311

366414 

برلم       24191428الزاوٌة الحمراء ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌنة النور  -  3312

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3313

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  السٌد احمد -  3314

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3315

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -مدٌر فرع  شارع شبرا السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة   -  3316

366414 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3317

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3318

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3319

366414 

رلم   ب    24191428الساحل ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3324

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3321

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3322

366414 

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  بٌتر كمال -  3323

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3324

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -ع  شارع شبرا محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فر -  3325

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3326

366414 

برلم       24191428: الساحل ، تارٌخ  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3327

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3328

366414 

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3329

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3334

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3331

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -طة  مدٌر فرع  شارع شبرا دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌ -  3332

 366414برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3333

 366414برلم       24191428ٌخ : الساحل ، تار -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3334

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3335

366414 

  برلم     24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3336

366414 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3337

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3338

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع شبرا محمود احمد  -  3339

366414 

برلم       24191428الساحل ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع شبرا  -  3344

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3341

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3342

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -ماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن السٌد احمد ع -  3343

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3344

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -ركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  ش -  3345

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3346

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -فرع  شارع االربعٌن  نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر -  3347

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3348

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3349

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3354

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3351

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3352

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3353

366414 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3354

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3355

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -ود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن محمود احمد محم -  3356

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3357

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -مدٌر فرع  شارع االربعٌن دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة   -  3358

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3359

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3364

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3361

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3362

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3363

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3364

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3365

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3366

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن محمود  -  3367

366414 

برلم       24191428عٌن شمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع االربعٌن  -  3368

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3369

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3374

366414 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  السٌد احمد -  3371

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3372

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال -  3373

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3374

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -مدٌر فرع  شارع العشرٌن   نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة -  3375

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3376

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -لعشرٌن نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع ا -  3377

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3378

366414 

برلم       24191428ارٌخ : عٌن الشمس ، ت -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3379

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3384

366414 

    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3381

 366414م   برل

    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3382

 366414برلم   

    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3383

 366414برلم   

    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3384

 366414برلم   

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3385

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن دمحم عباس الحسٌنى دمحم -  3386

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3387

366414 
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برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -ع  شارع العشرٌن دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فر -  3388

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3389

366414 

برلم       24191428س ، تارٌخ : عٌن الشم -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3394

366414 

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3391

366414 

برلم       24191428: عٌن الشمس ، تارٌخ  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3392

366414 

    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3393

 366414برلم   

لم   بر    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3394

366414 

    24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3395

 366414برلم   

برلم       24191428عٌن الشمس ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شارع العشرٌن  -  3396

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3397

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3398

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3399

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3444

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  - دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة محمود ماهر دمحم -  3441

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3442

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة نجالء عطوة عبدالمالن دمحم -  3443

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3444

366414 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -فرع  المنٌر الؽربٌة  نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر -  3445

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3446

366414 

 366414برلم       24191428مبابة ، تارٌخ : ا -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3447

 366414برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3448

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3449

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3414

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3411

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3412

366414 

 366414برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3413

 366414برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  دمحم عباس الحسٌنى -  3414

 366414برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3415

 366414برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -رع  المنٌر الؽربٌة دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ف -  3416

 366414برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3417

 366414برلم       24191428، تارٌخ : امبابة  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3418

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3419

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3424

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3421

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3422

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3423

366414 

برلم       24191428امبابة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  المنٌر الؽربٌة  -  3424

366414 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -د احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس السٌ -  3425

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3426

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3427

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -السٌد احمد عماد دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3428

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -بوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس محمود ماهر دمحم دمحم ا -  3429

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3434

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -فرع  كفر طهرمس  نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر -  3431

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3432

366414 

برلم       24191428ٌخ : الجٌزة ، تار -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3433

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -نجالء عطوة عبدالمالن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3434

366414 

 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3435

 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3436

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3437

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -صٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس محمود احمد محمود احمد عمر  تو -  3438

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود احمد عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3439

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  - محمود احمد محمود احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس -  3444

366414 

 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3441

 366414   برلم    24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3442

 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3443
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 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -دمحم عباس الحسٌنى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3444

 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -ندر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس بٌتر كمال فهمى اسك -  3445

 366414برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -بٌتر كمال فهمى اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3446

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -ر طهرمس محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كف -  3447

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود ماهر دمحم دمحم ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3448

366414 

برلم       24191428: الجٌزة ، تارٌخ  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3449

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3454

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3451

366414 

برلم       24191428الجٌزة ، تارٌخ :  -محمود احمد محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر طهرمس  -  3452

366414 

    24191428خالد دمحم عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3453

 399428برلم   

    24191428 عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : خالد دمحم -  3454

 399428برلم   

برلم       24191428دمحم على دمحم صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3455

399428 

برلم       24191428دمحم على دمحم صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3456

399428 

برلم       24191428احمد كرم دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3457

399428 

برلم       24191428 صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد كرم دمحم -  3458

399428 

    24191428خالد دمحم عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3459

 399428برلم   

    24191428مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  خالد دمحم عبد البالى -  3464

 399428برلم   

برلم       24191428دمحم على دمحم صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3461

399428 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   دمحم على دمحم صالح  شركة تضامن -  3462

399428 

برلم       24191428احمد كرم دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3463

399428 

برلم       24191428ج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد كرم دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرو -  3464

399428 

خالد دمحم عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن احمد كرم دمحم  -  3465

 399428برلم       24191428منفردا ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن احمد كرم دمحم خالد دمحم عبد البالى مصطفى   -  3466

 399428برلم       24191428منفردا ، تارٌخ : 

دمحم على دمحم صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن احمد كرم دمحم منفردا ،  -  3467

 399428برلم       24191428تارٌخ : 

دمحم على دمحم صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن احمد كرم دمحم منفردا ،  -  3468

 399428برلم       24191428تارٌخ : 

حمد كرم دمحم منفردا ، احمد كرم دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن ا -  3469

 399428برلم       24191428تارٌخ : 

احمد كرم دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن احمد كرم دمحم منفردا ،  -  3474

 399428برلم       24191428تارٌخ : 

 379235برلم       24191428رع  دمٌاط الجدٌدة ، تارٌخ : امال دمحم محمود الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر ف -  3471

 379235برلم       24191428امال دمحم محمود الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دمٌاط الجدٌدة ، تارٌخ :  -  3472

 379235برلم       24191428امال دمحم محمود الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة دمٌاط الجدٌدة ، تارٌخ :  -  3473

 379235برلم       24191428امال دمحم محمود الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة دمٌاط الجدٌدة ، تارٌخ :  -  3474

فلاير كامل مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌده/ فلاير كامل مٌخائٌل  -  3475

رٌد نعٌما والسٌد/ اندرو منٌر فرٌد نعٌما الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع عن والسٌد/ بٌتر منٌر ف

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام والهٌئات والمإسسات والبنون والضرائب وؼٌرها ولهما ان ٌوكال 

 383457لم   بر    24191429الؽٌر كتابه ، تارٌخ : 

فلاير كامل مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌده/ فلاير كامل مٌخائٌل  -  3476

والسٌد/ بٌتر منٌر فرٌد نعٌما والسٌد/ اندرو منٌر فرٌد نعٌما الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع عن 

كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام والهٌئات والمإسسات والبنون والضرائب وؼٌرها ولهما ان ٌوكال الشركة امام 

 383457برلم       24191429الؽٌر كتابه ، تارٌخ : 

 383457برلم       24191429فلاير كامل مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  3477

 383457برلم       24191429فلاير كامل مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  3478

،  2417/6/8اعتبارا من  -مدٌنة نصر  -ٌاسر السٌد عبدالرحمن الشافعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو داود الظاهرى  -  3479

 1برلم       24191429تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  2417/6/8اعتبارا من  -مدٌنة نصر  -لسٌد عبدالرحمن الشافعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو داود الظاهرى ٌاسر ا -  3484

 1برلم       24191429تارٌخ : 

،  2417/6/8اعتبارا من  -مدٌنة نصر  -ٌاسر السٌد عبدالرحمن الشافعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو داود الظاهرى  -  3481

 1برلم       24191429تارٌخ : 

فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3482

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3483

 سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3484

ما ذكر ،  سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3485

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847   برلم    24191429تارٌخ : 

فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3486

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3487

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429:  تارٌخ

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3488

ا اوسع سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض م

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3489

فى كل او بعض ما اوسع سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر 

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3494

توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  اوسع سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3491

ض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما اوسع سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللترا

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3492

لرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما اوسع سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه وا

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3493

لله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما اوسع سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النا

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3494

التصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما اوسع سلطات والتعامل مع البنون و

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3495

مل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما اوسع سلطات والتعا

 414847برلم       24191429ذكر ، تارٌخ : 

حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3496

ت والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، سلطا

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

اوسع حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن  -  3497

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

فى ذلن اوسع  حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها -  3498

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

فرده ولها فى ذلن اوسع حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه من -  3499

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

ضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المت -  3544

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

رٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للش -  3541

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

لٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتو -  3542

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

ره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع احمد دمحم عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدا -  3543

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع   احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  3544

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع احمد دمحم عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  3545

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة  -  3546

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌ -  3547

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

طٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع فرٌده  خالد ع -  3548

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

ه  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع فرٌد -  3549

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3514

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3511

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847رلم   ب    24191429تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3512

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه منفرده ولها فى ذلن اوسع  -  3513

سلطات والتعامل مع البنون والتصرفات النالله للملكٌه والرهن وااللتراض زلها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 414847برلم       24191429: تارٌخ 

    24191429فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3514

 414847برلم   

    24191429فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3515

 414847برلم   

    24191429فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3516

 414847برلم   

    24191429فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3517

 414847برلم   

    24191429فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3518

 414847برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191429ٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : فر -  3519

 414847برلم   

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3524

 414847برلم       24191429

ه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : مرو -  3521

 414847برلم       24191429

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3522

 414847برلم       24191429

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3523

 414847برلم       24191429

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3524

 414847برلم       24191429

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3525

 414847برلم       24191429

مروه جالل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3526

 414847برلم       24191429

مروه جالل عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3527

 414847برلم       24191429

    24191429حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3528

 414847برلم   

    24191429حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3529

 414847برلم   

    24191429حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3534

 414847برلم   

    24191429به خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : حبٌ -  3531

 414847برلم   

    24191429حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3532

 414847برلم   

    24191429عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  حبٌبه خالد -  3533

 414847برلم   

    24191429احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3534

 414847برلم   

    24191429لب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : احمد دمحم عبد المط -  3535

 414847برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191429احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3536

 414847برلم   

    24191429بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  احمد دمحم عبد المطلب  توصٌة -  3537

 414847برلم   

    24191429حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3538

 414847برلم   

    24191429ة  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : حبٌبه خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌط -  3539

 414847برلم   

    24191429فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3544

 414847برلم   

    24191429ٌن موصى  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : فرٌده  خالد عطٌه ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شر -  3541

 414847برلم   

    24191429احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3542

 414847برلم   

    24191429احمد دمحم عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3543

 414847برلم   

    24191429احمد دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  3544

 414847برلم   

    24191429حمد دمحم عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : ا -  3545

 414847برلم   

 284396برلم       24191429عادل تماس جاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  3546

 284396برلم       24191429دٌر و شرٌن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ : عادل تماس جاد  توصٌة بسٌطة  م -  3547

برلم       24191429فوزٌه سلٌمان واصؾ نعمه هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  3548

284396 

برلم       24191429رٌن لوفاته ، تارٌخ : فوزٌه سلٌمان واصؾ نعمه هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الش -  3549

284396 

عادل تماس جاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردا للشرٌن الشرٌكه فوزٌه سلٌمان واصؾ  -  3554

 284396برلم       24191429بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عادل تماس جاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردا للشرٌن الشرٌكه فوزٌه سلٌمان واصؾ  -  3551

 284396برلم       24191429بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردا للشرٌن الشرٌكه فوزٌه  فوزٌه سلٌمان واصؾ نعمه هللا  توصٌة بسٌطة  -  3552

برلم       24191429سلٌمان واصؾ بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

284396 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منفردا للشرٌن الشرٌكه فوزٌه فوزٌه سلٌمان واصؾ نعمه هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع  -  3553

برلم       24191429سلٌمان واصؾ بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

284396 

 -تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح  -احمد دمحم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  3554

للشرٌن ٌوسؾ عبد الستار على وٌصبح له كافه الصالحٌات وحك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع كافه الجهات 

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وفتح حسابات البنون والتولٌع علٌها والسحب منها واالٌداع والتعامل مع المرور والتجدٌد والترخٌص 

عمارى واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع او شراء عمارات الشركه ومتطلباتها او والتامٌنات االجتماعٌه والشهر ال

 413966برلم       24191429الحصول على لروض للشركه والتعامل باسم الشركه وتمثٌلها لدى كافه الجهات ، تارٌخ : 

 -تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح  -وصى الى متضامن احمد دمحم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من م -  3555

للشرٌن ٌوسؾ عبد الستار على وٌصبح له كافه الصالحٌات وحك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع كافه الجهات 

لتجدٌد والترخٌص الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وفتح حسابات البنون والتولٌع علٌها والسحب منها واالٌداع والتعامل مع المرور وا

والتامٌنات االجتماعٌه والشهر العمارى واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع او شراء عمارات الشركه ومتطلباتها او 

 413966برلم       24191429الحصول على لروض للشركه والتعامل باسم الشركه وتمثٌلها لدى كافه الجهات ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره  -دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  ٌوسؾ عبد الستار -  3556

للشرٌن ٌوسؾ عبد الستار على وٌصبح له كافه الصالحٌات وحك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع  -والتولٌع لتصبح 

لٌع علٌها والسحب منها واالٌداع والتعامل مع المرور والتجدٌد كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وفتح حسابات البنون والتو

والترخٌص والتامٌنات االجتماعٌه والشهر العمارى واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع او شراء عمارات الشركه 

برلم       24191429:  ومتطلباتها او الحصول على لروض للشركه والتعامل باسم الشركه وتمثٌلها لدى كافه الجهات ، تارٌخ

413966 

تعدٌل االداره  -ٌوسؾ عبد الستار دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  3557

للشرٌن ٌوسؾ عبد الستار على وٌصبح له كافه الصالحٌات وحك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع  -والتولٌع لتصبح 

جهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وفتح حسابات البنون والتولٌع علٌها والسحب منها واالٌداع والتعامل مع المرور والتجدٌد كافه ال

والترخٌص والتامٌنات االجتماعٌه والشهر العمارى واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع او شراء عمارات الشركه 

برلم       24191429التعامل باسم الشركه وتمثٌلها لدى كافه الجهات ، تارٌخ : ومتطلباتها او الحصول على لروض للشركه و

413966 

برلم       24191429احمد دمحم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  3558

413966 

برلم       24191429تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  احمد دمحم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  3559

413966 

ٌوسؾ عبد الستار دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  3564

 413966برلم       24191429

ٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : ٌوسؾ عبد الستار دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعد -  3561

 413966برلم       24191429

نفٌسة دمحم فاضل على -دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده  -  3562

ده نحو التزامات الشركه امام الؽٌر كما ان منفردا ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدو

لها اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات والوزارات 

ى والسجل التجارى الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمار

 396311برلم       24191434ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نفٌسة دمحم فاضل على -دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده  -  3563

ى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام الؽٌر كما ان منفردا ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه ف

لها اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات والوزارات 

ٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمارى والسجل التجارى الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المال

 396311برلم       24191434ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ : 

نفٌسة دمحم -عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده  -  3564

ى منفردا ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام فاضل عل

الؽٌر كما ان لها اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات 

مٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمارى والسجل والوزارات الحكومٌه وؼٌر الحكو

 396311برلم       24191434التجارى ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ : 

نفٌسة دمحم -االداره والتولٌع للسٌده عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك  -  3565

فاضل على منفردا ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام 

صالح والهٌئات الؽٌر كما ان لها اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والم

والوزارات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمارى والسجل 

 396311برلم       24191434التجارى ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ : 

نفٌسة دمحم فاضل على منفردا -ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌ -  3566

ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام الؽٌر كما ان لها 

م المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات والوزارات اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه اما

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمارى والسجل التجارى 

 396311برلم       24191434ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ : 

نفٌسة دمحم فاضل على منفردا -نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده  -  3567

ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام الؽٌر كما ان لها 

اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات والوزارات  اوسع السلطات التى تستلزمها

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمارى والسجل التجارى 

 396311برلم       24191434:  ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ

نفٌسة دمحم فاضل على -عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده  -  3568

ر كما ان منفردا ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام الؽٌ

لها اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات والوزارات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر العمارى والسجل التجارى 

 396311برلم       24191434وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ :  ووزاره الكهرباء

نفٌسة دمحم فاضل على -عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده  -  3569

ٌر محدوده نحو التزامات الشركه امام الؽٌر كما ان منفردا ولها الحك فى توكٌل الؽٌر وتفوٌضه فى اختصاصاتها وتكون مسئولٌتها ؼ

لها اوسع السلطات التى تستلزمها اداره الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وامام كافه الجهات والمصالح والهٌئات والوزارات 

العمارى والسجل التجارى  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه ووزاره المالٌه ومكاتب الموى العامله والشهر

 396311برلم       24191434ووزاره الكهرباء وشركه المٌاه وجهاز شئون البٌئه ، تارٌخ : 

دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون بما فى  -  3574

ٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على التسهٌالت ذلن فتح الحسابات باسم الشركه واال

 396311برلم       24191434البنكٌه االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : 

لمحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون بما فى دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والمجالس ا -  3571

ذلن فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على التسهٌالت 

 396311برلم       24191434البنكٌه االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون  -  3572

بما فى ذلن فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على 

 396311برلم       24191434خطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : التسهٌالت البنكٌه االئتمانٌه و

عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون  -  3573

منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على بما فى ذلن فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب 

 396311برلم       24191434التسهٌالت البنكٌه االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : 

ات ولدى البنون بما فى ذلن فتح نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنماب -  3574

الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على التسهٌالت البنكٌه 

 396311برلم       24191434االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : 

 فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون بما فى ذلن فتح نفٌسة دمحم -  3575

الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على التسهٌالت البنكٌه 

 396311برلم       24191434ركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الش

عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون بما  -  3576

التجارٌه والحصول على التسهٌالت  فى ذلن فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون

 396311برلم       24191434البنكٌه االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : 

عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والمجالس المحلٌه واالحٌاء والنمابات ولدى البنون بما  -  3577

ن فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع فٌها والسحب منها واالعتمادات لدى جمٌع البنون التجارٌه والحصول على التسهٌالت فى ذل

 396311برلم       24191434البنكٌه االئتمانٌه وخطابات الضمان التى تساعد الشركه فى تٌسٌر امورها ، تارٌخ : 

برلم       24191434بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة -  3578

396311 

برلم       24191434دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3579

396311 

    24191434امن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ : عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  3584

 396311برلم   

    24191434عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3581

 396311برلم   

برلم       24191434صى ، تارٌخ : نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى مو -  3582

396311 

برلم       24191434نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3583

396311 

رلم   ب    24191434عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3584

396311 

برلم       24191434عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3585

396311 

برلم       24191434دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3586

396311 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191434دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3587

396311 

    24191434عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3588

 396311برلم   

    24191434عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  عبد الرحمن نعٌم -  3589

 396311برلم   

برلم       24191434نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3594

396311 

برلم       24191434ر و شرٌن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ : نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  3591

396311 

برلم       24191434عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3592

396311 

برلم       24191434ته الى موصى ، تارٌخ : عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صف -  3593

396311 

برلم       24191434دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3594

396311 

برلم       24191434دمحم نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3595

396311 

    24191434عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3596

 396311برلم   

    24191434عبد الرحمن نعٌم عبد الرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3597

 396311برلم   

برلم       24191434نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3598

396311 

برلم       24191434نفٌسة دمحم فاضل على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3599

396311 

برلم       24191434ٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ : عبدهللا نع -  3644

396311 

برلم       24191434عبدهللا نعٌم عبدالرحمن موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  3641

396311 

    24191434بٌشوى هانئ صلٌب ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  3642

 399754برلم   

برلم       24191434مٌراى صلٌب ؼالى رزق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  3643

399754 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / تكون حك االدارة اٌمن نسٌم ممار حن -  3644

    24191434والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم المسئولون عن ادارة الشركة للمبٌعات والمروض والبنون ، تارٌخ : 

 412942برلم   

برلم       24191434ة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عبد هللا عبد السالم عبد الحمٌد  شرك -  3645

417174 

برلم       24191434عبد هللا عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3646

417174 

برلم       24191434و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عمرو عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر  -  3647

417174 

برلم       24191434عمرو عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3648

417174 

االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن حك االدارة عبد هللا عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  3649

 417174برلم       24191434والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن حك االدارة  -  3614

 417174برلم       24191434ارٌخ : والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، ت

عمرو عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن حك االدارة  -  3611

 417174برلم       24191434والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن حك االدارة  عمرو عبد السالم عبد الحمٌد  شركة تضامن  -  3612

 417174برلم       24191434والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لبول استمالة اعتبارا من  -عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  -  3613

 182576برلم       24191434خ : ، تارٌ 2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  -  3614

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -مشروعات التطوٌر عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ل -  3615

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  -  3616

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  عمر -  3617

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة  -شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3618

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5اعتبارا من 

لبول استمالة اعتبارا  -عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3619

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبول استمالة اعتبارا  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  عبد الؽفور محمود على العرابى  -  3624

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

لبول استمالة اعتبارا  -عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3621

 182576برلم       24191434ٌخ : ، تار 2418/12/5من 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3622

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2418/12/5تبارا من لبول استمالة اع -احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3623

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3624

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -لتطوٌر احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات ا -  3625

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

لبول استمالة اعتبارا  -عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3626

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

لبول استمالة اعتبارا  -فور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر عبد الؽ -  3627

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمشروعات التطوٌر  -  3628

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمشروعات التطوٌر  -  3629

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمشروعات التطوٌر  -  3634

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

من  لبول استمالة اعتبارا -دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمشروعات التطوٌر  -  3631

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمشروعات التطوٌر  -  3632

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -شروعات التطوٌر احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لم -  3633

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

لبول استمالة اعتبارا من  -ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3634

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -د االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر دمحم محمو -  3635

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  -  3636

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  -  3637

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -تفرغ  لمشروعات التطوٌر دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر م -  3638

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  لمشروعات التطوٌر  -  3639

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا  -عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3644

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

تمالة اعتبارا لبول اس -عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3641

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

لبول استمالة اعتبارا من  -ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3642

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة   -  3643

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3644

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

لبول استمالة اعتبارا من  -ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3645

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5

،  2418/12/5من لبول استمالة اعتبارا  -دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3646

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3647

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -وعات التطوٌر دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشر -  3648

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

لبول استمالة اعتبارا  -عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3649

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

لبول استمالة اعتبارا  -ماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر ع -  3654

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

ة اعتبارا لبول استمال -عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  لمشروعات التطوٌر  -  3651

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5من 

لبول استمالة  -شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3652

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5اعتبارا من 

لبول استمالة  -ندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لمشروعات التطوٌر شرٌؾ دمحم صالح الدٌن ب -  3653

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5اعتبارا من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبول استمالة  -شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3654

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5ن اعتبارا م

لبول استمالة  -شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3655

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2418/12/5اعتبارا من 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -همة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مسا -  3656

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2418/12/5لبول استمالة اعتبارا من  -دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمشروعات التطوٌر  -  3657

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3658

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3659

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

رغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متف -  3664

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3661

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27المجلس الحالى فى  وحتى نهاٌة مدة 2419/7/21

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3662

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا  -  3663

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21من 

مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو -  3664

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3665

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3666

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

وحتى نهاٌة  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3667

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27مدة المجلس الحالى فى 

وحتى نهاٌة  2419/7/21تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة -  3668

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27مدة المجلس الحالى فى 

وحتى نهاٌة  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3669

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27مدة المجلس الحالى فى 

وحتى نهاٌة  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3674

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27مدة المجلس الحالى فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة  -  3671

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

ارا من عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتب -  3672

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

 2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3673

 182576برلم       24191434 ، تارٌخ : 2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3674

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21ساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة م -  3675

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3676

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3677

 182576م   برل    24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

وحتى نهاٌة  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3678

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21شكٌل مجلس االدارة اعتبارا من ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة ت -  3679

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3684

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27لى فى وحتى نهاٌة مدة المجلس الحا 2419/7/21

دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3681

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من دمحم  -  3682

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

مجلس االدارة اعتبارا من  دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل -  3683

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3684

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27ى وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى ف 2419/7/21

عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3685

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

د الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من عما -  3686

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

 2419/7/21شكٌل مجلس االدارة اعتبارا من ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة ت -  3687

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2419/7/21ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3688

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة  -  3689

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

 2419/7/21ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3694

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27فى وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى 

وحتى  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3691

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

وحتى  2419/7/21 رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من دمحم ناصر فتحى دمحم -  3692

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

وحتى  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3693

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3694

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3695

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى   -  3696

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21

دارة اعتبارا شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس اال -  3697

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21من 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا  -  3698

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27ى فى وحتى نهاٌة مدة المجلس الحال 2419/7/21من 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا  -  3699

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21من 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا  -  3744

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2419/7/21من 

وحتى  2419/7/21اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب   -  3741

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27نهاٌة مدة المجلس الحالى فى 

وحتى  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  3742

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2424/8/27فى نهاٌة مدة المجلس الحالى 

، تارٌخ :  2419/7/21عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3743

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21للشئون الفنٌة اعتبارا من عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   -  3744

 182576برلم       24191434



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2419/7/21عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3745

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو  -  3746

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3747

 182576برلم       24191434

لدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من شرٌؾ دمحم صالح ا -  3748

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2419/7/21

،  2419/7/21عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3749

 182576رلم   ب    24191434تارٌخ : 

،  2419/7/21عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3714

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2419/7/21عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3711

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3712

 182576برلم   

    24191434ارٌخ : ، ت 2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3713

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3714

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3715

 182576برلم   

،  2419/7/21عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3716

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2419/7/21عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3717

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3718

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3719

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3724

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3721

 182576برلم       24191434



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2419/7/21ا من دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة اعتبار -  3722

 182576برلم       24191434

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3723

 182576برلم   

، تارٌخ :  2419/7/21ا من ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبار -  3724

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3725

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21للشئون الفنٌة اعتبارا من دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   -  3726

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3727

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21لس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مج -  3728

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3729

 182576برلم       24191434

،  2419/7/21م المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من عماد الدٌن دمحم عاص -  3734

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2419/7/21عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3731

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

، تارٌخ :  2419/7/21ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3732

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3733

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2419/7/21ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3734

 182576برلم       24191434

:  ، تارٌخ 2419/7/21ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3735

 182576برلم       24191434

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3736

 182576برلم   

    24191434:  ، تارٌخ 2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3737

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3738

 182576برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  2419/7/21عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3739

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2419/7/21عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3744

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2419/7/21نتخب  للشئون الفنٌة اعتبارا من عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة م -  3741

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3742

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2419/7/21

ندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من شرٌؾ دمحم صالح الدٌن ب -  3743

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2419/7/21

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3744

 182576لم   بر    24191434، تارٌخ :  2419/7/21

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3745

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2419/7/21

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3746

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2419/7/21دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة اعتبارا من  -  3747

 182576برلم   

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3748

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3749

 182576برلم       24191434مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ : عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو  -  3754

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3751

 182576رلم   ب    24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3752

برلم       24191434شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3753

182576 

برلم       24191434عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3754

182576 

برلم       24191434محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  عبد الؽفور -  3755

182576 

برلم       24191434عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3756

182576 

 182576برلم       24191434تارٌخ : احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ،  -  3757

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3758



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3759

 182576برلم       24191434تدب   ، تارٌخ : احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو من -  3764

برلم       24191434عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3761

182576 

برلم       24191434عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3762

182576 

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3763

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3764

 182576برلم       24191434عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة   -  3765

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3766

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3767

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3768

 182576برلم       24191434ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3769

 182576برلم       24191434تارٌخ :  دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، -  3774

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3771

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3772

 182576برلم       24191434محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ : دمحم  -  3773

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3774

 182576برلم       24191434عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3775

 182576برلم       24191434عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3776

 182576برلم       24191434همة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ : ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مسا -  3777

 182576برلم       24191434ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3778

 182576 برلم      24191434ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3779

 182576برلم       24191434ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3784

 182576برلم       24191434دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3781

 182576برلم       24191434ب   ، تارٌخ : دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتد -  3782

 182576برلم       24191434دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3783

 182576برلم       24191434عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3784



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 182576برلم       24191434الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  عماد -  3785

 182576برلم       24191434عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3786

برلم       24191434رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :   شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة -  3787

182576 

برلم       24191434شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3788

182576 

برلم       24191434دب   ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منت -  3789

182576 

برلم       24191434شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3794

182576 

 182576برلم       24191434دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3791

 182576برلم       24191434دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3792

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3793

 182576برلم       24191434فرغ   ، تارٌخ : عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر مت -  3794

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3795

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3796

 182576برلم       24191434عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3797

برلم       24191434شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3798

182576 

برلم       24191434كة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ : عبد الؽفور محمود على العرابى  شر -  3799

182576 

برلم       24191434عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3844

182576 

برلم       24191434تارٌخ : عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ،  -  3841

182576 

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3842

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3843

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3844

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3845

برلم       24191434خ : عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌ -  3846

182576 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191434عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  3847

182576 

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3848

 182576برلم       24191434طفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم مص -  3849

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3814

 182576برلم       24191434رٌخ : دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تا -  3811

 182576برلم       24191434دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3812

 182576برلم       24191434احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  3813

 182576برلم       24191434اهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ : ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مس -  3814

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3815

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3816

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3817

 182576برلم       24191434دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  3818
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 182576برلم       24191434

برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3943

182576 

، تارٌخ :  2422/2418اهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مس -  3944

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3945

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة دمحم محمود االتربى  شرك -  3946

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3947

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة دمحم محمود االت -  3948

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3949

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة عماد ال -  3914

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3911

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3912

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3913

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3914

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3915

 182576برلم       24191434

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3916

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3917

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3918

 182576برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3919

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3924

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3921

 182576برلم       24191434

،  2422/2418شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3922

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418بٌة شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النما -  3923

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3924

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418رة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  3925

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3926

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2422/2418ب  عن الدورة النمابٌة دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتد -  3927

 182576برلم   

، تارٌخ :  2422/2418عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3928

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  3929

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3934

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو -  3931

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3932

 182576برلم       24191434

،  2422/2418شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة   شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى -  3933

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

، تارٌخ :  2422/2418عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3934

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418د الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة عب -  3935

 182576برلم       24191434



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2422/2418عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3936

 182576   برلم    24191434

برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3937

182576 

برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3938

182576 

برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418حمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة احمد م -  3939

182576 

برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3944

182576 

، تارٌخ :  2422/2418شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة عبد الؽفور محمود على العرابى   -  3941

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3942

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الدورة النمابٌة  دمحم مصطفى -  3943

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الدورة النمابٌة  -  3944

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418فى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الدورة النمابٌة دمحم مصط -  3945

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الدورة النمابٌة  -  3946

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418صطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الدورة النمابٌة دمحم م -  3947

 182576برلم       24191434

برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3948

182576 

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3949

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3954

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3951

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3952

 182576لم   بر    24191434



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3953

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  عن الدورة النمابٌة  -  3954

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3955

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3956

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3957

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3958

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3959

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3964

 182576برلم       24191434

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3961

 182576برلم   

    24191434: ، تارٌخ  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3962

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3963

 182576برلم   

رٌخ : ، تا 2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3964

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  3965

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418مابٌة عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة الن -  3966

 182576برلم       24191434

،  2422/2418شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3967

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418دارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  3968

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3969

 182576برلم       24191434تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  2422/2418دارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الدورة النمابٌة شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بن -  3974

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  3971

 182576برلم   

    24191434، تارٌخ :  2422/2418دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  دمحم ناصر فتحى -  3972

 182576برلم   

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3973

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3974

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

نمابٌة عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة ال -  3975

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3976

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

لس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة عمر الفاروق الحسٌنى  شركة مساهمة  عضو مج -  3977

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة  -  3978

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418النمابٌة 

ٌة  عن الدورة النمابٌة عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النماب -  3979

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3984

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

ى العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة عبد الؽفور محمود عل -  3981

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3982

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3983

 182576برلم       24191434

تارٌخ :  ، 2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3984

 182576برلم       24191434

، تارٌخ :  2422/2418احمد محمود بسٌونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3985

 182576برلم       24191434

ة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجن -  3986

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الؽفور محمود على العرابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3987

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

،  2422/2418دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة دمحم مصطفى  -  3988

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3989

 182576برلم       24191434 تارٌخ :

،  2422/2418دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3994

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418نمابٌة  عن الدورة النمابٌة دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة ال -  3991

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

،  2422/2418دمحم مصطفى دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3992

 182576برلم       24191434تارٌخ : 

، تارٌخ :  2422/2418مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة احمد محمود بسٌونى  شركة  -  3993

 182576برلم       24191434

ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3994

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3995

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

مابٌة دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة الن -  3996

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3997

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  3998

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

دمحم محمود االتربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  3999

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4444

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عن الدورة النمابٌة  عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  -  4441

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4442

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  -  4443

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4444

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

ولٌد بدوى حسن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4445

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

، تارٌخ  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4446

 182576برلم       24191434: 

، تارٌخ  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4447

 182576برلم       24191434: 

، تارٌخ  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4448

 182576برلم       24191434: 

ة عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌ -  4449

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4414

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

ة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة عماد الدٌن دمحم عاصم المراؼى  شركة مساهم -  4411

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة  -  4412

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418النمابٌة 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة  -  4413

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418النمابٌة 

منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة  شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو -  4414

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418النمابٌة 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة  -  4415

 182576برلم       24191434، تارٌخ :  2422/2418النمابٌة 

، تارٌخ  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4416

 182576برلم       24191434: 

، تارٌخ  2422/2418دمحم ناصر فتحى دمحم رزق  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنة النمابٌة  عن الدورة النمابٌة  -  4417

 182576برلم       24191434: 

    24191434دمحم وجدان شبل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  رفع الوالٌه عن الشرٌن واصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  4418

 354719برلم   

التولٌع للشرٌكٌن االداره و -حسام سالم عبدالستار سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صؾ الشرٌن الى متضامن  -  4419

مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنواحى االدارٌه بشكل عام ولهما حك توكٌل او 

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما التعامل مع البنون وحك االلتراض والرهن من البنون وحك التصرؾ فى االصول الثابته 

 428394برلم       24191431لسٌارات للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : والعمارات وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -حسام سالم عبدالستار سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صؾ الشرٌن الى متضامن  -  4424

ى االدارٌه بشكل عام ولهما حك توكٌل او مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنواح

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما التعامل مع البنون وحك االلتراض والرهن من البنون وحك التصرؾ فى االصول الثابته 

 428394برلم       24191431والعمارات والسٌارات للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -الم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صؾ الشرٌن الى متضامن حسام سالم عبدالستار س -  4421

مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنواحى االدارٌه بشكل عام ولهما حك توكٌل او 

ك االلتراض والرهن من البنون وحك التصرؾ فى االصول الثابته تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما التعامل مع البنون وح

 428394برلم       24191431والعمارات والسٌارات للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -حسام سالم عبدالستار سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صؾ الشرٌن الى متضامن  -  4422

او منفردٌن فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنواحى االدارٌه بشكل عام ولهما حك توكٌل او مجتمعٌن 

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما التعامل مع البنون وحك االلتراض والرهن من البنون وحك التصرؾ فى االصول الثابته 

 428394برلم       24191431فمط ، تارٌخ : والعمارات والسٌارات للشرٌكٌن مجتمعٌن 

لبول استمالة ،  -ؼٌر مستمل  -نمفٌذى  -اٌهاب دمحم رشاد عبد الحمٌد حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  4423

 397594برلم       24191431تارٌخ : 

لبول استمالة ،  -ؼٌر مستمل  -نمفٌذى  -رة  منتدب اٌهاب دمحم رشاد عبد الحمٌد حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  4424

 397594برلم       24191431تارٌخ : 

لبول استمالة ، تارٌخ :  -ؼٌر مستمل  -نمفٌذى  -احمد ٌحى ٌوسؾ العشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  4425

 397594برلم       24191431

لبول استمالة ، تارٌخ :  -ؼٌر مستمل  -نمفٌذى  -مة  عضو مجلس ادارة  منتدب احمد ٌحى ٌوسؾ العشى  شركة مساه -  4426

 397594برلم       24191431

    24191431كمال دمحم على ابو عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4427

 419548برلم   

    24191431بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  احمد دمحم دمحم عوض  توصٌة -  4428

 419548برلم   

نسمه ابراهٌم الدسولى ابوالحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4429

 419548برلم       24191431

بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌده مها السٌد حسن والسٌد  كمال دمحم على ابو عماره  توصٌة -  4434

احمد دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما حك التعامل مع البنون للسٌده مها السٌد حسن 

كٌه وعمل التوكٌالت الداخلٌه للؽٌر على الحسابات البنكٌه وكل منفرده التولٌع فى كافة معامالت البنون فى فتح الحسابات البن

االجراءات البنكٌه بما فٌها حك االلتراض وكذلن لها كامل الحك فى اجراءات كافة ومختلؾ انواع التعدٌالت فى السجل التجارى 

 419548برلم       24191431وعمد الشركعه وجمٌع االجراءات الخاصه بهذا الشان ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌده مها السٌد حسن والسٌد احمد  -  4431

دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما حك التعامل مع البنون للسٌده مها السٌد حسن منفرده 

معامالت البنون فى فتح الحسابات البنكٌه وعمل التوكٌالت الداخلٌه للؽٌر على الحسابات البنكٌه وكل االجراءات  التولٌع فى كافة

البنكٌه بما فٌها حك االلتراض وكذلن لها كامل الحك فى اجراءات كافة ومختلؾ انواع التعدٌالت فى السجل التجارى وعمد الشركعه 

 419548برلم       24191431، تارٌخ :  وجمٌع االجراءات الخاصه بهذا الشان

نسمه ابراهٌم الدسولى ابوالحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌده مها السٌد حسن  -  4432

للسٌده مها السٌد والسٌد احمد دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما حك التعامل مع البنون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسن منفرده التولٌع فى كافة معامالت البنون فى فتح الحسابات البنكٌه وعمل التوكٌالت الداخلٌه للؽٌر على الحسابات البنكٌه وكل 

االجراءات البنكٌه بما فٌها حك االلتراض وكذلن لها كامل الحك فى اجراءات كافة ومختلؾ انواع التعدٌالت فى السجل التجارى 

 419548برلم       24191431د الشركعه وجمٌع االجراءات الخاصه بهذا الشان ، تارٌخ : وعم

تفوٌض كل من  -ؼٌر مستمل  -اٌهاب دمحم رشاد عبد الحمٌد حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  4433

عضو مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع  -اطى عضو مجلس االدارة والسٌد / عادل دمحم عبدالع -السٌد / اٌهاب دمحم رشاد 

 397594برلم       24191431على المراسالت الشركة ، تارٌخ : 

تفوٌض كل من  -ؼٌر مستمل  -اٌهاب دمحم رشاد عبد الحمٌد حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  4434

عضو مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع  -رة والسٌد / عادل دمحم عبدالعاطى عضو مجلس االدا -السٌد / اٌهاب دمحم رشاد 

 397594برلم       24191431على المراسالت الشركة ، تارٌخ : 

تفوٌض كل من السٌد / اٌهاب  -ؼٌر مستمل  -احمد ٌحى ٌوسؾ العشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  4435

عضو مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع على  -عضو مجلس االدارة والسٌد / عادل دمحم عبدالعاطى  -دمحم رشاد 

 397594برلم       24191431المراسالت الشركة ، تارٌخ : 

تفوٌض كل من السٌد / اٌهاب  -ؼٌر مستمل  -احمد ٌحى ٌوسؾ العشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  4436

عضو مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع على  -عضو مجلس االدارة والسٌد / عادل دمحم عبدالعاطى  -دمحم رشاد 

 397594برلم       24191431المراسالت الشركة ، تارٌخ : 

 397574برلم       24191431دمحم مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  4437

 397574برلم       24191431مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  4438

 397574برلم       24191431روق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ : شادى مجد الدٌن فا -  4439

دمحم مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌتولى رئٌس مجلس االدارة تمثٌل الشركة امام  -  4444

س مجلس االدارة والسٌد / شادى مجد الدٌن فاروق المضاء ولدى الؽٌر وٌكون للسٌد / مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى رئٌ

المنزالوى العضو المنتدب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التولٌع لكال من ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات 

ئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة الحكومٌة والوزارات والمصالح الحكومٌة والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال العام والهٌ

 397574برلم       24191431العامة لالستثمار والمناطك الحرة والبورصة المصرٌة ، تارٌخ : 

مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌتولى رئٌس مجلس االدارة تمثٌل الشركة امام  -  4441

ن للسٌد / مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى رئٌس مجلس االدارة والسٌد / شادى مجد الدٌن فاروق المضاء ولدى الؽٌر وٌكو

المنزالوى العضو المنتدب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التولٌع لكال من ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات 

ع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال العام والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة الحكومٌة والوزارات والمصالح الحكومٌة والمطا

 397574برلم       24191431العامة لالستثمار والمناطك الحرة والبورصة المصرٌة ، تارٌخ : 

ثٌل الشركة امام المضاء شادى مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌتولى رئٌس مجلس االدارة تم -  4442

ولدى الؽٌر وٌكون للسٌد / مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى رئٌس مجلس االدارة والسٌد / شادى مجد الدٌن فاروق المنزالوى 

مٌة العضو المنتدب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك التولٌع لكال من ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكو

والوزارات والمصالح الحكومٌة والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال العام والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة 

 397574برلم       24191431لالستثمار والمناطك الحرة والبورصة المصرٌة ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  ومصلحة التسجٌل التجارى ومصلحة الضرائب  دمحم مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  -  4443

المصرٌة والؽرؾ التجارٌة وتولٌع العمود باسم ولصالح الشركة والتعامل مع البنون واتلمصارؾ وفتح والؽاء الحسابات وتولٌع 

الشركة امام الشهر العمارى  الشٌكات واالعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء وترخٌص السٌارات والتولٌع على عمود تاسٌس وتعدٌل

والتولٌع على اوامر البٌع والشراء والعمود والنماذج الالزمة لتداول االوراق المالٌة امام البورصة وشركات السمسرة فى االوراق 

 397574برلم       24191431المالٌة وابرام وتنفٌذ عمود المرض والرهن والتوكٌل بالرهن ولهم الحك ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومصلحة التسجٌل التجارى ومصلحة  -  4444

الضرائب المصرٌة والؽرؾ التجارٌة وتولٌع العمود باسم ولصالح الشركة والتعامل مع البنون واتلمصارؾ وفتح والؽاء الحسابات 

اء وترخٌص السٌارات والتولٌع على عمود تاسٌس وتعدٌل الشركة امام الشهر وتولٌع الشٌكات واالعتمادات المستندٌة وبٌع وشر

العمارى والتولٌع على اوامر البٌع والشراء والعمود والنماذج الالزمة لتداول االوراق المالٌة امام البورصة وشركات السمسرة فى 

 397574برلم       24191431الحك ، تارٌخ :  االوراق المالٌة وابرام وتنفٌذ عمود المرض والرهن والتوكٌل بالرهن ولهم

شادى مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ومصلحة التسجٌل التجارى ومصلحة الضرائب  -  4445

ع المصرٌة والؽرؾ التجارٌة وتولٌع العمود باسم ولصالح الشركة والتعامل مع البنون واتلمصارؾ وفتح والؽاء الحسابات وتولٌ

الشٌكات واالعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء وترخٌص السٌارات والتولٌع على عمود تاسٌس وتعدٌل الشركة امام الشهر العمارى 

والتولٌع على اوامر البٌع والشراء والعمود والنماذج الالزمة لتداول االوراق المالٌة امام البورصة وشركات السمسرة فى االوراق 

 397574برلم       24191431ذ عمود المرض والرهن والتوكٌل بالرهن ولهم الحك ، تارٌخ : المالٌة وابرام وتنفٌ

دمحم مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى التولٌع على عمود اشتران الشركة فى تاسٌس  -  4446

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ومصلحة الشهر العمارى والؽرؾ  الشركات االخرى والتولٌع على عمود تعدٌل الشركة امام كافة الجهات

التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 397574برلم       24191431

ٌس مجلس ادارة  فى التولٌع على عمود اشتران الشركة فى مجد الدٌن فاروق اسماعٌل المنزالوى  شركة مساهمة  رئ -  4447

تاسٌس الشركات االخرى والتولٌع على عمود تعدٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ومصلحة الشهر العمارى 

الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ والؽرؾ التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ولهم الحك فى توكٌل 

 397574برلم       24191431: 

شادى مجد الدٌن فاروق المنزالوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  فى التولٌع على عمود اشتران الشركة فى تاسٌس  -  4448

مصلحة الشهر العمارى والؽرؾ الشركات االخرى والتولٌع على عمود تعدٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و

التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 397574برلم       24191431

للشرٌن دمحم سعٌد عبد العزٌز و سمٌر سعٌد عبد العزٌز على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة والتولٌع  -  4449

سمٌر سعٌد عبد العزٌز مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع البنون من اٌداع وسحب والتراض ورهن لممتلكات الشركه لصالح 

البنون والتولٌع على عمود االلتراض والرهن وعمود التاجٌر والتموٌل وحك بٌع اصول الشركه ولهما فى ذلن توكٌل الؽٌر فى كل 

 234279برلم       24191431و بعض ما ذكر ، تارٌخ : ا

سمٌر سعٌد عبد العزٌز على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة والتولٌع للشرٌن دمحم سعٌد عبد العزٌز و  -  4454

ات الشركه لصالح سمٌر سعٌد عبد العزٌز مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع البنون من اٌداع وسحب والتراض ورهن لممتلك

البنون والتولٌع على عمود االلتراض والرهن وعمود التاجٌر والتموٌل وحك بٌع اصول الشركه ولهما فى ذلن توكٌل الؽٌر فى كل 

 234279برلم       24191431او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

التولٌع للشرٌن دمحم سعٌد عبد العزٌز و سمٌر سعٌد عبد العزٌز على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة و -  4451

سمٌر سعٌد عبد العزٌز مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع البنون من اٌداع وسحب والتراض ورهن لممتلكات الشركه لصالح 

فى كل  البنون والتولٌع على عمود االلتراض والرهن وعمود التاجٌر والتموٌل وحك بٌع اصول الشركه ولهما فى ذلن توكٌل الؽٌر

 234279برلم       24191431او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هٌسم رضا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء االربعه  -  4452

واالٌداع والتولٌع امام الشهر مجتمعٌن او منفردٌن ولهم جمٌعا حك التولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون فى السحب 

 449714برلم       24191431العمارى وجمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وفتح الحسابات واؼاللها وتصفٌتها ، تارٌخ : 

مصطفى رضا عبد الوهاب عبد التواب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه  -  4453

اء االربعه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم جمٌعا حك التولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع للشرك
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    24191431والتولٌع امام الشهر العمارى وجمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وفتح الحسابات واؼاللها وتصفٌتها ، تارٌخ : 

 449714برلم   

هاب رضا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء عبدالو -  4454

االربعه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم جمٌعا حك التولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع والتولٌع امام 

برلم       24191431الحكومٌه وفتح الحسابات واؼاللها وتصفٌتها ، تارٌخ : الشهر العمارى وجمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

449714 

حسٌن سالمه نظٌر -نادٌه صالح احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4455

حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات فى عبد هللا -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد 

التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

عالدات الشركات مع والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى ت

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه نظٌر -نادٌه صالح احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4456

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات فى -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد 

التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار 

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

ظٌر حسٌن سالمه ن-نادٌه صالح احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4457

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات فى -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد 

التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

ب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع والشهر العمارى والضرائ

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه نظٌر -التولٌع لكال من السٌد دمحم سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره و -  4458

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات فى -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد 

ارى والمحاكم التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التج

والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع 

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه نظٌر -طة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد دمحم سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌ -  4459

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات فى -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد 

الخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى ا

والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع 

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه نظٌر -دمحم سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4464

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات فى -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد 

لجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم التولٌع عن الشركه امام كافه ا

والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع 

 393171برلم       24191431ٌخ : االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تار

حسٌن سالمه -محمود سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4461

طات عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السل-محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -نظٌر والسٌد 

فى التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع 

 393171برلم       24191431لشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : االفراد والمجموعات وتمثٌل ا
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حسٌن سالمه -محمود سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4462

ه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات عبد هللا حسٌن سالم-محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -نظٌر والسٌد 

فى التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

شركات مع والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات ال

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه -محمود سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4463

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات -المه نظٌر والسٌد محمود س-دمحم سالمه نظٌر والسٌد -نظٌر والسٌد 

فى التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول 

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه -عبد هللا حسٌن سالمه نظٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4464

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -والسٌد نظٌر 

فى التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

لتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع والشهر العمارى والضرائب وا

 393171برلم       24191431االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : 

حسٌن سالمه -عبد هللا حسٌن سالمه نظٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4465

عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات -محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -نظٌر والسٌد 

م كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم فى التولٌع عن الشركه اما

والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع 

 393171برلم       24191431ون ، تارٌخ : االفراد والمجموعات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البن

حسٌن سالمه -عبد هللا حسٌن سالمه نظٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكال من السٌد  -  4466

ا كافه السلطات عبد هللا حسٌن سالمه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم-محمود سالمه نظٌر والسٌد -دمحم سالمه نظٌر والسٌد -نظٌر والسٌد 

فى التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وعلى االخص امام وزاره السٌاحه والسجل التجارى والمحاكم 

والشهر العمارى والضرائب والتامٌنات وادارات المرور واصدار والحصول على التسهٌالت وفى شراء فى تعالدات الشركات مع 

 393171برلم       24191431ات وتمثٌل الشركه امام جمٌع تعامالت البنون ، تارٌخ : االفراد والمجموع

نادٌه صالح احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4467

 393171برلم       24191431:  واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ

نادٌه صالح احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4468

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

حمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع نادٌه صالح ا -  4469

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ى الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع دمحم سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع عل -  4474

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4471

 393171برلم       24191431ابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : واصدار خط

دمحم سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4472

 393171برلم       24191431ذكر ، تارٌخ : واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما 

محمود سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4473

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 
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محمود سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4474

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  محمود سالمه نظٌر احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  4475

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

واالٌداع عبد هللا حسٌن سالمه نظٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب  -  4476

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد هللا حسٌن سالمه نظٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4477

 393171برلم       24191431الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل 

عبد هللا حسٌن سالمه نظٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات والسحب واالٌداع  -  4478

 393171برلم       24191431واصدار خطابات الضمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بسام عبدالفتاح عبدالحمٌد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  -  4479

حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص جمٌع اجراءات الشركه ولهم حك التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع 

م وصرؾ الشٌكات البنكٌه والتولٌع على جمٌع العمود التى تخص بها الشركه فى معامالتها وتعامالتها وكل ماذكر البنون واستال

 428519برلم       24191431مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ن او منفردٌن ولهم حك احمد دمحم السٌد ابوالعال بدٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌ -  4484

توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص جمٌع اجراءات الشركه ولهم حك التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون 

واستالم وصرؾ الشٌكات البنكٌه والتولٌع على جمٌع العمود التى تخص بها الشركه فى معامالتها وتعامالتها وكل ماذكر مجتمعٌن 

 428519برلم       24191431منفردٌن ، تارٌخ : او 

بدال من السٌد اللواء /  -ابراهٌم ٌوسؾ ؼنام  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت  -  4481

    24191431ة ، تارٌخ : مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت سابما ممثال لوزارة الداخلٌ -مصطفى صالح دمحم الرزاز 

 262588برلم   

بدال من السٌد اللواء /  -ابراهٌم ٌوسؾ ؼنام  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت  -  4482

    24191431رٌخ : مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت سابما ممثال لوزارة الداخلٌة ، تا -مصطفى صالح دمحم الرزاز 

 262588برلم   

بدال من  -رفعت دمحم السٌد خضر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت  -  4483

تارٌخ : مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت سابما ممثال لوزارة الداخلٌة ،  -السٌد اللواء / مصطفى صالح دمحم الرزاز 

 262588برلم       24191431

بدال من  -رفعت دمحم السٌد خضر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت  -  4484

، تارٌخ : مدٌر االدارة العامة لشرطة النمل والمواصالت سابما ممثال لوزارة الداخلٌة  -السٌد اللواء / مصطفى صالح دمحم الرزاز 

 262588برلم       24191431

 262588برلم       24191431االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ابراهٌم ٌوسؾ ؼنام  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامرٌة  -  4485

 262588برلم       24191431االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ابراهٌم ٌوسؾ ؼنام  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامرٌة  -  4486

برلم       24191431االسكندرٌة ، تارٌخ :  -رفعت دمحم السٌد خضر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العامرٌة  -  4487

262588 

برلم       24191431االسكندرٌة ، تارٌخ :  -رفعت دمحم السٌد خضر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العامرٌة  -  4488

262588 
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شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع / للشرٌن احمد دمحم كمال   منفردا امام جمٌع الجهات  احمد دمحم كمال دمحم  -  4489

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه امام البنون فى كافه المعامالت المصرفٌه فٌما ٌخص حساب الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى التولٌع لدى 

الشركه بما فى ذلن تولٌع الشٌكات الصادره من الشركه وااللتراض وله الحك  البنون والمٌام باالعمال المصرفٌه فٌما ٌخص حساب

برلم       24191431فى التولٌع على عمود البٌع والشراء امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام مدٌرٌه المساحه ، تارٌخ : 

345748 

والتولٌع / للشرٌن احمد دمحم كمال   منفردا امام جمٌع الجهات  احمد دمحم كمال دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة -  4494

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه امام البنون فى كافه المعامالت المصرفٌه فٌما ٌخص حساب الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى التولٌع لدى 

الصادره من الشركه وااللتراض وله الحك البنون والمٌام باالعمال المصرفٌه فٌما ٌخص حساب الشركه بما فى ذلن تولٌع الشٌكات 

برلم       24191431فى التولٌع على عمود البٌع والشراء امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام مدٌرٌه المساحه ، تارٌخ : 

345748 

منفردا امام جمٌع الجهات    احمد دمحم كمال دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع / للشرٌن احمد دمحم كمال -  4491

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه امام البنون فى كافه المعامالت المصرفٌه فٌما ٌخص حساب الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى التولٌع لدى 

لحك البنون والمٌام باالعمال المصرفٌه فٌما ٌخص حساب الشركه بما فى ذلن تولٌع الشٌكات الصادره من الشركه وااللتراض وله ا

برلم       24191431فى التولٌع على عمود البٌع والشراء امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام مدٌرٌه المساحه ، تارٌخ : 

345748 

    24191431مصطفى دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4492

 391443برلم   

    24191431مصطفى دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4493

 391443برلم   

    24191431مصطفى دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4494

 391443برلم   

    24191431مصطفى دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4495

 391443برلم   

    24191431عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4496

 391443برلم   

    24191431دالرحمن دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : عب -  4497

 391443برلم   

    24191431عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4498

 391443برلم   

    24191431 عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : عبدالرحمن دمحم -  4499

 391443برلم   

ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4144

 391443برلم       24191431

د الرحمن دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : ٌوسؾ دمحم عب -  4141

 391443برلم       24191431

ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  4142

 391443برلم       24191431



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : ٌوسؾ  -  4143

 391443برلم       24191431

برلم       24191431مصطفى دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  4144

391443 

برلم       24191431عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  مصطفى دمحم -  4145

391443 

برلم       24191431مصطفى دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  4146

391443 

برلم       24191431ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : مصطفى دمحم عبد الرحمن  توصٌ -  4147

391443 

برلم       24191431عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  4148

391443 

برلم       24191431موصى  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  4149

391443 

برلم       24191431عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  4114

391443 

برلم       24191431ره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له االدا -  4111

391443 

    24191431ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  4112

 391443برلم   

    24191431اره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له االد -  4113

 391443برلم   

    24191431ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  4114

 391443برلم   

    24191431داره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ٌوسؾ دمحم عبد الرحمن دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له اال -  4115

 391443برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       24191443سام للرحالت والنمل الجماعى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

336338 

 336338برلم       24191443ركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ناجً بخٌت متٌاس وش -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191443سام للرحالت والنمل الجماعى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

336338 

 336338برلم       24191443ناجً بخٌت متٌاس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 367758برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

) شرٌؾ عبدالمنعم وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه  -  6

 367758برلم       24191415تارٌخ : 

 367758برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

رٌؾ عبدالمنعم وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه ) ش -  8

 367758برلم       24191415تارٌخ : 

 367758برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

ؾ عبدالمنعم وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه ) شرٌ -  14

 367758برلم       24191415، تارٌخ : 

 367758برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

عبدالمنعم وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه ) شرٌؾ -  12

 367758برلم       24191415، تارٌخ : 

 367758برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

دالمنعم وشركاه(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه ) شرٌؾ عب -  14

 367758برلم       24191415تارٌخ : 

 367758برلم       24191415سهٌر عبد العظٌم وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

عم وشركاه(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، الشركه المصرٌه لتصنٌع االوانى المنزلٌه ) شرٌؾ عبدالمن -  16

 367758برلم       24191415تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 191442برلم       24191424ممدوح مرسً وشرٌكه  تحمٌل ، تارٌخ : 619   -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 جدٌدات افراد  ت   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 383827برلم       24191441، تارٌخ :  4  2422/8/5على عبد الرحمن على عبد الرحمن  سارى حتى  -  1

 358527برلم       24191441، تارٌخ :  13547  2424/3/1العطٌفً لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات  سارى حتى  -  2

 358527برلم       24191441، تارٌخ :  13547  2424/3/1خدمات االعالمٌه  سارى حتى العطٌفً لل -  3

 344345برلم       24191441، تارٌخ :  13544  2422/2/16نبٌل مٌشٌل راؼب  سارى حتى  -  4

 359647برلم       24191441، تارٌخ :  13445  2424/4/18عمرو دمحم رفعت الحموي  سارى حتى  -  5

 313384برلم       24191441، تارٌخ :  13523احمد مصطفً علً ثابت     -  6

 221315برلم       24191441، تارٌخ :  13468  2422/3/16عٌد ابراهٌم خلٌل  سارى حتى  -  7

 258944برلم       24191441، تارٌخ :  13449  2424/14/1شنوده انطانٌوس الممص  سارى حتى  -  8

 383827برلم       24191441، تارٌخ :  13472  2422/8/5على عبد الرحمن على  سارى حتى  -  9

 389453برلم       24191441، تارٌخ :  13461  2424/9/7نبٌل فاٌك حبٌب عبد هللا  سارى حتى  -  14

 354564رلم   ب    24191441، تارٌخ :  13478سارى حتى  2423/7/26حسٌن دمحم اسماعٌل دمحم   -  11

 344761برلم       24191441، تارٌخ :  13456ابراهٌم   اسحاق  نجٌب     -  12

 224771برلم       24191441، تارٌخ :  13454احمد بكر عبدالرحمن     -  13

 326532برلم       24191441، تارٌخ :  13455  2424/14/16عبدالحً احمد فإاد دمحم  سارى حتى  -  14

 393313برلم       24191441، تارٌخ :  13458  2421/7/14سام الدٌن اسماعٌل حامد احمد  سارى حتى ح -  15

 363674برلم       24191441، تارٌخ :  4  2424/14/19شرٌؾ فخري معوض جونً  سارى حتى  -  16

 322612برلم       24191441، تارٌخ :  13459  2424/5/17سامً بسٌط للٌنً  سارى حتى  -  17

 394484برلم       24191441، تارٌخ :  13546  2421/12/3سمر دمحم سمٌر توفٌك دمحم الشابورى  سارى حتى  -  18

 394589برلم       24191441، تارٌخ :  13485ابراهٌم كامل ابراهٌم اسعد     -  19

 357147برلم       24191441، تارٌخ :  13531  2423/12/14صٌدلٌه د /دمحم عاطؾ النمر  سارى حتى  -  24

 326125برلم       24191442، تارٌخ :  13647  2424/9/27عماد مشحوت ابراهٌم الشاذلً  سارى حتى  -  21

 319284برلم       24191442، تارٌخ :  13586  2423/12/19برتى شحاتة لاللومٌتال  سارى حتى  -  22

 344237برلم       24191442، تارٌخ :  13575  2421/11/34منٌر ابراهٌم عثمان السٌد  سارى حتى  -  23

 392912برلم       24191442، تارٌخ :  13579  2421/5/14مٌشٌل مكرم جرجس مٌخائٌل  سارى حتى  -  24

 361688برلم       24191442، تارٌخ :  13564  2424/7/18علً عبد الحمٌد عبد المادر رشوان  سارى حتى  -  25

 398951برلم       24191442، تارٌخ :  13593  2424/5/12س عزمى جورجى فرج  سارى حتى جرج -  26

 444369برلم       24191442، تارٌخ :  13584/  2424/12/9ثروت محمود مصطفى عطٌه  سارى حتى  -  27



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 188783برلم       24191442، تارٌخ :  13646  2423/4/18سلوي لوٌس بساده  سارى حتى  -  28

 283562برلم       24191442، تارٌخ :  13572  2424/7/14فارس عدلً سعد  سارى حتى  -  29

 363139برلم       24191442، تارٌخ :  13585  2424/9/25رجب سٌد دمحم علً  سارى حتى  -  34

 363139م   برل    24191442، تارٌخ :  13585  2424/9/25مكتب رحالت رجب سٌد دمحم على  سارى حتى  -  31

 396953برلم       24191442، تارٌخ :  13568  2423/3/2اومٌل بشٌر شاكر لوزه  سارى حتى  -  32

 344447برلم       24191442، تارٌخ :  4دمحم طاهر مصطفى عبد المنعم العشرى     -  33

 287958   برلم    24191442، تارٌخ :  13555  2424/3/14صٌدلٌه سامً سعد  سارى حتى  -  34

 274453برلم       24191442، تارٌخ :  13576  2424/14/34سٌد نور الدٌن امبابً  سارى حتى  -  35

 274453برلم       24191442، تارٌخ :  13576  2424/14/34نور للبٌجو  سارى حتى  -  36

 322821برلم       24191442، تارٌخ :  13559  2424/5/23عباس دمحم محروس مهران  سارى حتى  -  37

 248217برلم       24191443، تارٌخ :  13714  2421/1/4عبدهللا معوض دمحم احمد  سارى حتى  -  38

 252375برلم       24191443، تارٌخ :  13643  2423/6/24ٌسري دمحم احمد شافعً  سارى حتى  -  39

 291655برلم       24191443، تارٌخ :  13697  2424/14/8عاصم رٌاض دمحم  سارى حتى  -  44

 294255برلم       24191443، تارٌخ :  13749  2424/7/23حسٌن سعٌد الجناٌنً  سارى حتى  -  41

 345428برلم       24191443: ، تارٌخ  13643  2422/3/29عبدالناصر  حمزه  حسن  دمحم  سارى حتى  -  42

 265958برلم       24191443، تارٌخ :  13658  2423/2/26الجارٌه عبدالجواد عبدالهادي  سارى حتى  -  43

 386844برلم       24191443، تارٌخ :  13683  2423/5/24دمحم مجد الدٌن فهمى  سارى حتى  -  44

 399799برلم       24191443، تارٌخ :  13742  2424/14/25ى احمد مصطفى ابراهٌم ابوالمجد  سارى حت -  45

 362538برلم       24191443، تارٌخ :  13696  2424/8/27صالح عبد الحمٌد فاوى  سارى حتى  -  46

 344866برلم       24191443، تارٌخ :  13663  2422/3/9احمد دمحم صالح الدٌن  سارى حتى  -  47

 388897برلم       24191443، تارٌخ :  13626  2424/7/27لى ابراهٌم  سارى حتى مكرم منمرٌوس ؼا -  48

 122175برلم       24191447، تارٌخ :  13723  2424/14/24دمحم زكً خالد  سارى حتى  -  49

 362854برلم       24191447، تارٌخ :  13795  2424/9/11حمدي حسن عبد العلٌم  سارى حتى  -  54

 387354برلم       24191447، تارٌخ :  13775  2423/8/17عبد الرحمن على حجازى  سارى حتى  سٌد -  51

 278644برلم       24191447، تارٌخ :  13766  2423/8/34دمحم نور الدٌن دمحم حسٌن  سارى حتى  -  52

 372211   برلم    24191447، تارٌخ :  13743  2424/14/15حسام دهشان سلمان  سارى حتى  -  53

 273151برلم       24191447، تارٌخ :  13781  2422/8/3هاله جورج بطرس  سارى حتى  -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 324348برلم       24191447، تارٌخ :  13725  2424/7/17جاد الرب فوزي متري  سارى حتى  -  55

 285433 برلم      24191447، تارٌخ :  13774  2423/14/4رضا دمحم سالم  سارى حتى  -  56

 326527برلم       24191447، تارٌخ :  13789  2424/14/16ناجً بخٌت متٌاس  سارى حتى  -  57

 257888برلم       24191448، تارٌخ :  13843  2424/7/26احمد عبدالسالم بٌومً  سارى حتى  -  58

 317846برلم       24191448، تارٌخ :  13853  2423/14/26ٌونان لسطندي تاوضروس  سارى حتى  -  59

 216737برلم       24191448، تارٌخ :  13881  2422-2-14مجاهد رمضان حسن  سارى حتى  -  64

 283355برلم       24191448، تارٌخ :  13846  2424/6/27ماهر محمود دمحم ابو العال  سارى حتى  -  61

 283355برلم       24191448، تارٌخ :  13846  2424/6/27ماهر ابو العال لتجارة لطع ؼٌار السٌارات  سارى حتى  -  62

 372559برلم       24191448، تارٌخ :  13889  2424/14/34محمود دمحم خلٌل محمود  سارى حتى  -  63

 394417برلم       24191448، تارٌخ :  13874احمد ابراهٌم ابراهٌم احمد عوض     -  64

 326284برلم       24191448، تارٌخ :  13852  2424/14/4سارى حتى  علً محمود علً عبد المولً  -  65

 399697برلم       24191448، تارٌخ :  13999  2424-9-28مصطفى احمد سٌد عفٌفى  سارى حتى  -  66

 314814برلم       24191448، تارٌخ :  13828  2423-6-26عوض حنفً دمحم  سارى حتى  -  67

 398481برلم       24191448، تارٌخ :  13835  2423-12-4سامى فرج هللا ثابت جاد هللا  سارى حتى  -  68

 349239برلم       24191448، تارٌخ :  13877  2422/11/14جالل الدٌن دمحم دمحم الفول  سارى حتى  -  69

 322167برلم       24191448رٌخ : ، تا 13839  2424/5/2هشام عبدالجواد محمود حامد  سارى حتى  -  74

 191721برلم       24191449، تارٌخ :  14449  2423/14/9وجدي بشري ٌعموب  سارى حتى  -  71

 324484برلم       24191449، تارٌخ :  14431  2424/2/2ناجً عبد الشهٌد حنا عبد الشهٌد  سارى حتى  -  72

 327386برلم       24191449، تارٌخ :  14453  2424/11/16عادل عبده نسٌم  سارى حتى  -  73

 312823برلم       24191449، تارٌخ :  14413  2423/4/3صبري رشٌدي  سارى حتى  -  74

 326483برلم       24191449، تارٌخ :  14144  2424/9/25احمد ابراهٌم دمحم عوض  سارى حتى  -  75

 257922برلم       24191449، تارٌخ :  14414  2424/7/28صالح السٌد شبل النجار  سارى حتى  -  76

 365431برلم       24191449، تارٌخ :  14441  2424/1/15شرٌؾ كامل احمد عبد الخالك  سارى حتى  -  77

 318856برلم       24191449، تارٌخ :  14428  2423/12/4عاطؾ للمصوؼات الذهبٌة  سارى حتى  -  78

 314943برلم       24191449، تارٌخ :  14447  2423/6/34سارى حتى   الزوق احمد عوض -  79

 191421برلم       24191449، تارٌخ :  14441  2424/9/23السٌد مدبولً حسٌن  سارى حتى  -  84

 287386برلم       24191449، تارٌخ :  14419  2424/2/3مدحت حمدى دمحم توفٌك  سارى حتى  -  81



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 273638برلم       24191449، تارٌخ :  14451  2424/9/5احمد خلٌل  سارى حتى انور فتحً  -  82

 273638برلم       24191449، تارٌخ :  14451  2424/9/5خلٌل  سارى حتى  -  83

 237474برلم       24191414، تارٌخ :  14142  2424/8/14طلعت شحاته سمعان  سارى حتى  -  84

 375988برلم       24191414، تارٌخ :  14139  2421/3/21اللطٌؾ  سارى حتى  محاسن جمال كامل عبد -  85

 398815برلم       24191414، تارٌخ :  14493دمحم احمد ٌاسٌن دمحم الفٌومى     -  86

 314654برلم       24191414، تارٌخ :  14473  2423/6/24حسن فتحً عبدالرحمن البمري  سارى حتى  -  87

 251535برلم       24191414، تارٌخ :  14168  2423/4/13دمحم دمحم الزناتً  سارى حتى  دمحم -  88

 388837برلم       24191414، تارٌخ :  14478  2424/7/11عٌسى ظرٌؾ صادق نخله  سارى حتى  -  89

 258327برلم       24191414، تارٌخ :  14145  2424/8/23حسن جعفر حسٌن  سارى حتى  -  94

 314193برلم       24191414، تارٌخ :  14482  2423/6/3هشام اباصٌري عزت دمحم  سارى حتى  -  91

 323318برلم       24191414، تارٌخ :  14151  2424/6/8مكتب رحالت اشرؾ شرؾ الدٌن  سارى حتى  -  92

 323318برلم       24191414، تارٌخ :  14151  2424/6/8اشرؾ شرؾ الدٌن رشٌد  سارى حتى  -  93

 281826برلم       24191414، تارٌخ :  4  2424/3/9ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  سارى حتى  -  94

 281826برلم       24191414، تارٌخ :  14146  2424/3/8ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  سارى حتى  -  95

 367941برلم       24191414، تارٌخ :  14134رضا مصطفً السوٌدي     -  96

 326654برلم       24191414، تارٌخ :  14147  2424/5/12حسن لاسم عبد المجٌد  سارى حتى  -  97

 223436برلم       24191414، تارٌخ :  14144ابراهٌم بكر علً     -  98

 244246برلم       24191414، تارٌخ :  14491  2422/2/9حتى منً دمحم عبدالمادر  سارى  -  99

 257333برلم       24191414، تارٌخ :  14114  2424/6/6جٌهان ٌوسؾ باروجً  سارى تى  -  144

 388864برلم       24191414، تارٌخ :  14484  2424/7/18فرٌد فانوس اندراوس  سارى حتى  -  141

 363767برلم       24191413، تارٌخ :  14184  2424/14/24زم  سارى حتى رمضان احمد ابو الع -  142

 399739برلم       24191413، تارٌخ :  14238  2424/14/13اٌمن مصطفى عبد هللا احمد  سارى حتى  -  143

 362561برلم       24191413، تارٌخ :  14237  2424/8/28فتحً صدٌك دمحم طلبه  سارى حتى  -  144

 326389برلم       24191413، تارٌخ :  14183  2424/14/9تتش وود العجٌل  سارى حتى  -  145

 232744برلم       24191413، تارٌخ :  14243  2424/8/24سعٌد عبد العزٌز فرٌد  سارى حتى  -  146

 374939   برلم    24191413، تارٌخ :  14219  2421/2/13احمد مهدي جضٌع المطفاط  سارى حتى  -  147

 399638برلم       24191413، تارٌخ :  14255  2424/9/24اٌمن موسى شرلاوى جمٌل  سارى حتى  -  148



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 388945برلم       24191413، تارٌخ :  14232  2424/8/8عادل ودٌد توفٌك فرج  سارى حتى  -  149

 358336برلم       24191413، تارٌخ :  14224  2424/2/22عبد اللطٌؾ عبد السالم للمماوالت العامه  سارى حتى  -  114

 385435برلم       24191413، تارٌخ :  14263  2422/5/22مدحت تاج الدٌن دمحم تاج الدٌن  سارى حتى  -  111

 385947برلم       24191413، تارٌخ :  14217  2422/12/24هٌثم دمحم عبد الرحمن الخطٌب  سارى حتى  -  112

 228939برلم       24191413، تارٌخ :  14184  2423/11/12دالوهاب حامد  سارى حتى سٌد عب -  113

 385943برلم       24191413، تارٌخ :  14217  2422/12/24مإسسة الكٌالنى للتجارة و التورٌدات  سارى حتى  -  114

 387767برلم       24191413، تارٌخ :  14244  2423/11/34اشرؾ على عبد الرحٌم شاهٌن  سارى حتى  -  115

 362398برلم       24191413، تارٌخ :  14231  2424/8/21دمحم عبد هللا دمحم دروٌش  سارى حتى  -  116

 388348برلم       24191413، تارٌخ :  14181  2424/4/6صالح دمحم سٌد فراج  سارى حتى  -  117

 233436برلم       24191413، تارٌخ :  14239  2424/9/26زكرٌا عبدالعزٌز السٌد  سارى حتى  -  118

 376769برلم       24191413، تارٌخ :  14254  2421/4/18محمود دمحم السعٌد صابر  سارى حتى  -  119

 322948برلم       24191413، تارٌخ :  14214  2424/5828شولً ابراهٌم طه العوام  سارى حتى  -  124

 356149برلم       24191413، تارٌخ :  14266  2423/14/14سارى حتى  صالح احمد دمحم دمحم  -  121

 182373برلم       24191413، تارٌخ :  14256  2422/5/15احمد مهدي دمحم  سارى حتى  -  122

 238793برلم       24191413، تارٌخ :  14214  2424/12/24فرج حسانٌن دمحم  سارى حتى  -  123

 327666برلم       24191413، تارٌخ :  14236  2424/11/27حسن مرجان دمحم مرجان  سارى حتى  -  124

 327474برلم       24191413، تارٌخ :  14262  2424/11/24ٌاسر عطٌه دمحم  سارى حتى  -  125

 316771برلم       24191413، تارٌخ :  14189  2423/9/16مجدي احمد سٌد احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  126

 383563برلم       24191413، تارٌخ :  14188  2422/1/3حماده دمحم صالح عٌد  سارى حتى  -  127

 312642برلم       24191413، تارٌخ :  14259  2423/3/27شرٌؾ عبدالحمٌد محمود  سارى حتى / -  128

 159455برلم       24191414ارٌخ : ، ت 14332  2424/11/2اعتماد توفٌك مصطفً  سارى حتى  -  129

 395913برلم       24191414، تارٌخ :  14291  2422/8/21احمد السٌد احمد السٌد  سارى حتى  -  134

 259464برلم       24191414، تارٌخ :  14341  2424/14/13علً عثمان علً الشافعً  سارى حتى  -  131

 259381برلم       24191414، تارٌخ :  14284  2422/14/29ى دمحم نجٌب احمد اسماعٌل  سارى حت -  132

 326634برلم       24191414، تارٌخ :  14299  2424/14/19رجاء ٌوسؾ دمحم موسً  سارى حتى  -  133

 264327برلم       24191414، تارٌخ :  14284  2424/11/2دمحم السٌد صدٌك  سارى حتى  -  134

برلم       24191414، تارٌخ :  14337  2424/11/9وسارى حتى  2419/11/9ن دمحمٌن  ح فى احمد محمود سلٌما -  135

327175 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 388618برلم       24191414، تارٌخ :  14277  2424/5/27ممدوح زكرٌا ابادٌر صالح  سارى حتى  -  136

 361649برلم       24191414، تارٌخ :  14278  2424/7/13صٌدلٌه د/ ابراهٌم هالل البري  سارى حتى  -  137

 393939برلم       24191415، تارٌخ :  14378  2421/14/34دمحم عبد المنعم دمحم السرى  سارى حتى  -  138

 374893برلم       24191415، تارٌخ :  14315  2424/8/22على دمحم دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  139

 152349برلم       24191415، تارٌخ :  14377  2422/9/11مصطفً سٌد احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  144

 258468برلم       24191415، تارٌخ :  14415  2424/8/7دمحم عبدربه حسن  سارى حتى  -  141

 384494برلم       24191415، تارٌخ :  14442رامز سامً رمزى جورجً     -  142

 247352برلم       24191415، تارٌخ :  14446  2422/6/19حسنً دمحم عبدالهادي  سارى حتى  -  143

 362322برلم       24191415، تارٌخ :  14448  2424-8-17زهراء نصار دمحم نصار  ٌسرى حتى  -  144

 247767برلم       24191415، تارٌخ :  14395مجدي عبدالسالم مهدي     -  145

 285894برلم       24191415، تارٌخ :  14356  2423/11/15رشاد  ولٌم حكٌم  سارى حتى  -  146

 395883برلم       24191415، تارٌخ :  14354دمحم مصطفى عبد الرحمن محمود     -  147

 284833برلم       24191415، تارٌخ :  14387  2424/9/24حنفى عبد الداٌم دمحم رشوان  سارى حتى  -  148

 391859برلم       24191415، تارٌخ :  14393  2424/12/22حتى عبد هللا انور امٌن عبدالنبى  سارى  -  149

 254764برلم       24191415، تارٌخ :  14357  2423/12/7دمحم جالل الدٌن سٌد ٌوسؾ المنٌالوى  سارى حتى  -  154

 254764برلم       24191415، تارٌخ :  14357  2423/12/7المنٌالوى للهندسة والمماوالت  سارى حتى  -  151

 254764برلم       24191415، تارٌخ :  14357  2423/12/7دمحم جالل الدٌن سٌد المنٌالوي  سارى حتى  -  152

 254764برلم       24191415، تارٌخ :  14357  2423/12/7مإسسه المنٌالروى للهندسه والمماوالت  سارى حتى  -  153

 361447برلم       24191415، تارٌخ :  14447  2424/6/19رافت حسن علً عبد هللا  سارى حتى  -  154

 354547برلم       24191416، تارٌخ :  14464  2423/7/25دمحم عبد الحمٌد عبد الؽنى  سارى حتى  -  155

 219884برلم       24191416، تارٌخ :  14475  2422/7/14عبدالحمٌد دمحم محمود  سارى حتى  -  156

 285313برلم       24191416، تارٌخ :  14455  2424/ 14/ 19حالوة لمطع ؼٌار السٌارات  سارى حتى -  157

 285313برلم       24191416، تارٌخ :  14455  2424/ 14/ 19مدٌحه احمد علً حالوه  سارى حتى -  158

 326824برلم       24191416، تارٌخ :  14443  2424/14/26عماد دمحم عوض دمحم  سارى حتى  -  159

 363454برلم       24191416، تارٌخ :  14452  2424/14/14صٌدلٌه د/ ممدوح ولٌم  سارى حتى  -  164

 358492برلم       24191416، تارٌخ :  14465  2424/2/18وسام فاٌز جرجس مٌخائٌل  سارى حتى  -  161

 363659برلم       24191416، تارٌخ :  14444  2424/14/18عكاوي  سارى حتى دمحم احمد حافظ ال -  162



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 282148برلم       24191416، تارٌخ :  14431  2424/4/3علً ماهر فرؼلً  سارى حتى  -  163

 268749برلم       24191416، تارٌخ :  14463منال كامل عفٌفً     -  164

 394795برلم       24191416، تارٌخ :  14257  2422/2/24رى حتى جمال حامد ابراهٌم السٌد  سا -  165

 325735برلم       24191416، تارٌخ :  14472  2424/9/11انتصار صالح حسنٌن جبر  سارى حتى  -  166

 351777برلم       24191417، تارٌخ :  14528  2423/3/1ممدوح جمٌل دمحم نافع  سارى حتى  -  167

 122144برلم       24191417، تارٌخ :  14493  2424/14/21 عبدالسالم  سارى حتى حمدي دمحم -  168

 285534برلم       24191417، تارٌخ :  14547  2424/14/29رفعت تاضروس  مشرلً  سارى حتى  -  169

 285534برلم       24191417، تارٌخ :  14547  2424/14/29رفعت  للمماوالت  سارى حتى  -  174

 266998برلم       24191417، تارٌخ :  14494  2424/5/19احمد دمحم نصٌر نصار  سارى حتى  -  171

 286332برلم       24191417، تارٌخ :  14511  2419/12/6معرض اٌهاب لالدوات المنزلٌه  سارى حتى  -  172

 286332برلم       24191417: ، تارٌخ  14512  2424/12/6معرض اٌهاب لالدوات المنزلٌه  سارى حتى  -  173

 387426برلم       24191417، تارٌخ :  14521  2423/6/24ٌحٌى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  سارى حتى  -  174

 197249برلم       24191417، تارٌخ :  14533  2424/7/6دمحم حسام الدٌن احمد بٌومً حجاج  سارى حتى  -  175

 387913برلم       24191417، تارٌخ :  14544  2424/1/14دمحم  سارى حتى  اسماعٌل دمحم محمود -  176

 364586برلم       24191424، تارٌخ :  14648كرٌمه سعٌد ابراهٌم سعٌد     -  177

 198954برلم       24191424، تارٌخ :  12587  2421/14/9رائد دمحم محمود دسولً  سارى حتى  -  178

 356985برلم       24191424، تارٌخ :  14571  2423/12/5حمد العجماوى  سارى حتى احمد وفائً ا -  179

 343155برلم       24191424، تارٌخ :  14596  2421/12/7شرٌؾ ابوزٌد ذكى ؼرٌب  سارى حتى  -  184

 343155 برلم      24191424، تارٌخ :  14596  2421/12/7ابو ؼالى للماكوالت البحرٌه  سارى حتى  -  181

 363932برلم       24191424، تارٌخ :  14599  2424/11/1دمحم محمود عبد الرحمن خلٌل  سارى حتى  -  182

 384649برلم       24191424، تارٌخ :  14593  2421/8/16عادل عٌد رمضان زٌدان  سارى حتى  -  183
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،  14695  2424/14/24ات العمومٌة مكتبة الجواهر  سارى حتى المإسسة العالمٌة لالدوات المكتبة والهداٌا والتورٌد -  189

 233348برلم       24191421تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  14695  2424/14/24المإسسه العالمٌه للدوات المكتبٌه والهداٌا والتورٌدات العمومٌه  سارى حتى  -  194

 233348برلم       24191421
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 256979برلم       24191421، تارٌخ :  14649  2424/5/14ى حتى سٌد ذكً دمحم  سار -  194
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 284621برلم       24191421، تارٌخ :  14654  2424/9/12عبد ربه لمطع  سارى حتى  -  198

 288648برلم       24191421، تارٌخ :  14671  2424/4/17سمٌر عبد الفضٌل احمد دمحم  سارى حتى  -  199

 394277برلم       24191421، تارٌخ :  14641  2421/1/1حت ٌوسؾ عزٌز ابراهٌم  سارى حتى مد -  244

 339746برلم       24191421، تارٌخ :  14747نعمان راؼب رشوان زاٌد     -  241

 336741برلم       24191421، تارٌخ :  14664  2424/1/28عالءالدٌن مصطفً دمحم  سارى حتى  -  242

 324495برلم       24191421، تارٌخ :  14741  2422/7/9امح دمحم السٌد الموافً  سارى حتى س -  243

 363479برلم       24191421، تارٌخ :  14677  2424/9/21عمرو ابراهٌم شحاته  سارى حتى  -  244

 359945برلم       24191421، تارٌخ :  14674  2424/5/4دمحم عبد الؽنً دمحم دمحم ابو شنب  سارى حتى  -  245

 349949برلم       24191421، تارٌخ :  14634  2422/12/6حسن حمدي حسن حسن بدوي  سارى حتى  -  246

 348537برلم       24191421، تارٌخ :  14672  2422/14/18دمحم الحافظ عبد الحفٌظ احمد عثمان  سارى حتى  -  247

 342337برلم       24191421، تارٌخ :  14625 ابو العال عبدالسمٌع ابو العال    -  248

 342123برلم       24191421، تارٌخ :  14632  2424/14/14اكرامى اسماعٌل حنفى  سارى حتى  -  249

 233318برلم       24191421، تارٌخ :  14644  2424/14/24دمحم زٌن دمحم اسماعٌل  سارى حتى  -  214

 387429برلم       24191421، تارٌخ :  14644  2423/6/24رضوان خمٌس عبد الحمٌد فراج  سارى حتى  -  211

 356349برلم       24191421، تارٌخ :  14657  2423/14/21نبٌل خلٌفه دمحم ٌوسؾ  سارى حتى  -  212

 398676برلم       24191422، تارٌخ :  14796  2424/3/22دمحم سٌد لطب دمحم حسن  سارى حتى  -  213

 312255برلم       24191422، تارٌخ :  14721سارى حتى  2423/3/13عبدالحمٌد ناجً عبدالحمٌد   -  214

 326737برلم       24191422، تارٌخ :  14765  2424/14/23لً مارفن السٌد دمحم دمحم  سارى حتى  -  215

 356333برلم       24191422، تارٌخ :  14763  2423/14/24حتى حماده عبد الحكٌم فرٌد هرٌدي  سارى  -  216



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 439 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 232821برلم       24191424، تارٌخ :  14879  2424/8/34السٌد حسنً االلفً  سارى حتى  -  227

 399529برلم       24191424، تارٌخ :  14776  2424/9/1مى احمد ابراهٌم االبراشى  سارى حتى  -  228

 388797برلم       24191424، تارٌخ :  14885  2424/6/34عبد الكرٌم خلؾ عبد الكرٌم رشوان  سارى حتى  -  229

 397458برلم       24191424خ : ، تارٌ 14895  2423/6/11نجوى نجٌب نصٌؾ تكٌل  سارى حتى  -  234
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 275465برلم       24191424خ : ، تارٌ 14891  2424/1/4صالح سعٌد عواد  سارى حتى  -  233
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 368463برلم       24191424رٌخ : ، تا 14873  2424-8-27نادر عدلً متري  سارى حتى  -  236

 311424برلم       24191424، تارٌخ :  14945  2423/2/7سمٌر سعد بولس  سارى حتى  -  237

 393347برلم       24191427، تارٌخ :  14955جالل انور حمٌد احمد     -  238

 361195برلم       24191427، تارٌخ :  15143  2424/6/26هشام دمحم كامل فرج  سارى حتى  -  239

 364274برلم       24191427، تارٌخ :  14987  2424/11/23سامح دمحم احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  244

 313151برلم       24191427، تارٌخ :  14979  2423/4/27شمس الدٌن للمماوالت  سارى حتى  -  241

 358419برلم       24191427، تارٌخ :  14996  2424/2/27ابراهٌم دمحم ابراهٌم الشافعى  سارى حتى  -  242

 388847برلم       24191427، تارٌخ :  14951  2424/7/5برنت دٌفٌد نبر  سارى حتى  -  243



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191427، تارٌخ :  14977  2424/7/12مإسسة عبد الرحٌم كٌالنى لتجارة وتوزٌع االلمشة  سارى حتى  -  244

361562 

 361562برلم       24191427، تارٌخ :  14977  2424/7/12عبد الرحٌم كٌالنً دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  245
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 191445برلم       24191427، تارٌخ :  15441  2423/9/22حسن عزام  سارى حتى  -  249

 191445برلم       24191427، تارٌخ :  15441  2423/9/22حسن نصر الدٌن حسن عزام  سارى حتى  -  254
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 283996برلم       24191428، تارٌخ :  4  2424/8/5اشرؾ دمحم ابراهٌم  وسارى حتى  -  256

 293256برلم       24191428، تارٌخ :  15423  2424/12/26حسام الدٌن مصطفى دمحم  سارى حتى  -  257

 285467برلم       24191428، تارٌخ :  15431  2424/14/26ماهر حنا  بدروس  سارى حتى  -  258

 238748برلم       24191428، تارٌخ :  15491  2424/12/21السٌد عبدالكرٌم ؼندور  سارى حتى  -  259

 243778برلم       24191428، تارٌخ :  15435  2424/5/21ثرٌا عزٌز لوسه عبدالملن  سارى حتى  -  264

 364414برلم       24191428، تارٌخ :  4  2424/5/24أحمد ابو طالب دمحم  سارى  -  261

 394731برلم       24191428، تارٌخ :  15436  2424/7/28هالل عبد المسٌح لالدة ناروز  سارى حتى  -  262

 397346برلم       24191428، تارٌخ :  15451  2423/5/22ابراهٌم صالح سٌد عبدالعال  سارى حتى  -  263

 246242برلم       24191428، تارٌخ :  154428  2422/4/1الم حسن  سارى حتى فرحان س -  264

 284731برلم       24191429، تارٌخ :  15145  2424/1/1دمحم علً مهدي طلبه  سارى حتى  -  265

 229244برلم       24191429، تارٌخ :  15154  2423/11/34عمر دمحم سعٌد حسن  سارى حتى  -  266

 341959برلم       24191429، تارٌخ :  15167  2421/14/7مال عٌد حامد دمحم  سارى حتى ج -  267

 399961برلم       24191429، تارٌخ :  15128  2424/11/16دمحم فاروق عبد المإمن بٌومى  سارى حتى  -  268

 259497برلم       24191429، تارٌخ :  15136  2424/14/14عبدهللا احمد عبدهللا  سارى حتى  -  269

 381665برلم       24191429، تارٌخ :  15137  2421/9/28محمود دمحم عبد هللا دمحم  سارى حتى  -  274



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 321744برلم       24191429، تارٌخ :  15144  2424/4/14محمود حسن محمود حمٌده  سارى حتى  -  271

 233266برلم       24191429، تارٌخ :  15125  2424/14/14دمحم سٌد حسونه حسان  سارى حتى  -  272

 389313برلم       24191429، تارٌخ :  15141  2424/11/11دمحم احمد دمحم  سارإى حتى  -  273
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 394731برلم       24191434، تارٌخ :  15179  2422/2/12احمد دمحم احمد عابدٌن  سارى حتى  -  276

 399426برلم       24191434، تارٌخ :  4  2424/8/13حتى احمد مصطفى سٌد احمد عبدهللا  سارى  -  277

 265148برلم       24191434، تارٌخ :  15245كرٌمه كامل عبدالجواد شاهٌن     -  278

 274734برلم       24191434، تارٌخ :  15245  2422/1/18عبد الحمٌد جوده عبد الحمٌد  سارى حتى  -  279

 264187برلم       24191434، تارٌخ :  15254    عالء الدٌن دمحم عبده -  284

 257472برلم       24191434، تارٌخ :  15234  2424/5/17صباح دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  281

 131145برلم       24191434، تارٌخ :  15223رمضان عبدالحمٌد عفٌفً     -  282

 287412برلم       24191431، تارٌخ :  15283  2424/1/13فتحً عبدالؽنً دمحم علً  سارى حتى  -  283

 377114برلم       24191431، تارٌخ :  15291شلبً محمود ابراهٌم شاهٌن     -  284

 389158برلم       24191431، تارٌخ :  15263  2424/14/14جمال مختار عوٌس حسٌن  سارى حتى  -  285

 356246برلم       24191431، تارٌخ :  15323  2424/14/19موسً احمد علً احمد  سارى حتى  -  286

 283447برلم       24191431، تارٌخ :  15346  2424/6/6سٌد فإاد عبد الحمٌد  سارى حتى  -  287

 376169برلم       24191431، تارٌخ :  15343  2424/3/29احمد عبد الرحمن عباس ابو سعده  سارى حتى  -  288

 376787برلم       24191431، تارٌخ :  15313  2424/4/19راهٌم  سارى حتى عماد جرجس اب -  289

 358355برلم       24191431، تارٌخ :  15283  2424/2/23سعٌد فرج سٌروب ٌعموب  سارى حتى  -  294

 323874برلم       24191431، تارٌخ :  15324  2424/6/29خالد السٌد جابر دمحم  سارى حتى  -  291

 327769برلم       24191431، تارٌخ :  15271  2424/12/1رشاد عشري عبد الجواد علً  سارى حتى  -  292

 321144برلم       24191431، تارٌخ :  15288  2424/3/13خالد خلٌل السٌد خلٌل  سارى حتى  -  293

 444462برلم       24191431، تارٌخ :  15296  2424/11/23دمحم حمدى سٌد الؽزاوى  سارى حتى  -  294

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 399499برلم       24191441، تارٌخ :  13446  2424/8/26اٌمن حمدى دمحم دمحم بؽدادى وشرٌكه  سارى حتى  -  1

 399499برلم       24191441، تارٌخ :  13446  2424/8/26اٌمن حمدى دمحم دمحم بؽدادى وشرٌكه  سارى حتى  -  2

 348941برلم       24191441، تارٌخ :  13543شركه بٌومً وشركاه للتجارة والتورٌدات     -  3

 388614برلم       24191441، تارٌخ :  13537  2424/5/27اسالم وشرٌكه  سارى حتى  -  4

 363629برلم       24191441، تارٌخ :  13514  2424/14/17رٌمونه ناتع مٌخائٌل وشرٌكته  سارى حتى  -  5

 363629برلم       24191441، تارٌخ :  13514  2424/14/17منى مكرم نجٌب وشرٌكها  سارى حتى  -  6

 276145برلم       24191441، تارٌخ :  13516  2423/2/19ابوالدهب وعبدهللا شحات باعز  سارى حتى  -  7

 363248برلم       24191441، تارٌخ :  13532  2424/9/28شركه ناشد دمحم محمود الؽنٌمً وشركاه  سارى حتى  -  8

 363248برلم       24191441، تارٌخ :  13532  2424/9/28حنان جوده وشرٌكها  سارى حتى  -  9

، تارٌخ :  13532  2424/9/28اوى وشركاه )اجرو كومب للتجارة والمشروعات(  سارى حتى هشام عبدهللا الحفن -  14

 363248برلم       24191441

 283833برلم       24191441، تارٌخ :  4رضا ومجدي وشركائهم     -  11

 283833برلم       24191441، تارٌخ :  4رضا ابراهٌم صوابى وشركاه     -  12

    24191441، تارٌخ :  13534  2421/11/11اء الدٌن الطبى دنٌا دمحم بهاء الدٌن عثمان وشرٌكتها  سارى حتى مركز به -  13

 342718برلم   

 361755برلم       24191441، تارٌخ :  13462احمد سٌد عوض وشركاه     -  14

 361652برلم       24191441، تارٌخ :  13494  2424/7/17اشرؾ رضوان وشرٌكه  سارى حتى  -  15

 284784برلم       24191441، تارٌخ :  13525  2424/9/21مكرم صالح وشركاه  سارى حتى  -  16

 284784برلم       24191441، تارٌخ :  13525  2424/9/21وجٌه مكرم صالح وشركاه  سارى حتى  -  17

 323475برلم       24191441رٌخ : ، تا 13483  2424/5/31ٌالوته عبدالشكور وشركاها  سارى حتى  -  18

 256471برلم       24191441، تارٌخ :  13534  2424/3/27مجدي عبدالستار وشرٌكه  سارى حتى  -  19

 361712برلم       24191441، تارٌخ :  13495  2424/7/18جورج عبد المالن وشرٌكه  سارى حتى  -  24

برلم       24191441، تارٌخ :  4  2423/6/9 الصدٌك وشرٌكهم  سارى حتى دمحم امام عبد الرازق واٌمن احمد دمحم -  21

386932 

 399541برلم       24191442، تارٌخ :  13589  2424/8/26دمحم احمد ؼنٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  22

 399541برلم       24191442، تارٌخ :  13589  2424/8/26شركه دمحم مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  23

 399541برلم       24191442، تارٌخ :  13589  2424/8/26دمحم احمد ؼنٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  24

 399541برلم       24191442، تارٌخ :  13589  2424/8/26شركه دمحم مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  25

 297311برلم       24191442، تارٌخ :  13581عٌاد زكرٌا صلٌب وعماد زكرٌا صلٌب     -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 297311برلم       24191442، تارٌخ :  13581عٌاد زكرٌا صلٌب وشرٌكة عماد زكرٌا صلٌب ) بوال للرحالت(     -  27

 324366برلم       24191442، تارٌخ :  4  2424/2/14صفوت بشاره وشرٌكته  سارى حتى  -  28

برلم       24191442، تارٌخ :  13643  2423/1/17ابراهٌم حباشى بربرى وشركاه لمنتجات االلبان  سارى حتى  -  29

354981 

 285319برلم       24191442، تارٌخ :  13549  2424/14/19امٌل مكرم اٌوب وشركاه  سارى حتى  -  34

 285319برلم       24191442، تارٌخ :  13549  2424/14/19امٌل مكرم اٌوب وشركاه  سارى حتى  -  31

 358294برلم       24191442، تارٌخ :  13573  2424/2/17فارما كٌم د/جوزٌؾ امٌن ٌعموب و شركاه  سارى حتى  -  32
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 327251برلم       24191442، تارٌخ :  13557  2419/11/13ادوار جرجس لتلمٌع المصوؼات وشرٌكه  سارى حتى  -  34

    24191442، تارٌخ :  13554  2423/14/9شركه الزهور للمماوالت المتكامله دمحم حسن خلٌل وشركاه  سارى حتى  -  35

 279242برلم   

 279242برلم       24191442، تارٌخ :  13554  2423/14/9سارى حتى  شرٌؾ عبدالممصود دمحم وشرٌكه  -  36

    24191442، تارٌخ :  13554  2423/14/9شركه الزهور للمماوالت المتكامله دمحم حسن خلٌل وشركاه  سارى حتى  -  37

 279242برلم   

 279242برلم       24191442، تارٌخ :  13554  2423/14/9شرٌؾ عبدالممصود دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  38

 345672برلم       24191442، تارٌخ :  13599  2423/6/27سامى رمسٌس مشرلى وشركاه  سارى حتى  -  39

 345672برلم       24191442، تارٌخ :  13599  2423/6/27رمسٌس مشرلى وشركاه  سارى حتى  -  44

 345672برلم       24191442، تارٌخ :  13599  2423/6/27سامى رمسٌس مشرلى وشركاه  سارى حتى  -  41

 345672برلم       24191442، تارٌخ :  13599  2423/6/27رمسٌس مشرلى وشركاه  سارى حتى  -  42

المإسسه العربٌه التجارٌه لالستٌراد و التصدٌر ورثه/سعٌد دمحم علً مطاوع ) احمد سعٌد دمحم و شركاة (  سارى حتى  -  43

 325393برلم       24191442، تارٌخ :  1356  2424/8/28

المإسسه العربٌه التجارٌه لالستٌراد و التصدٌر ورثه/سعٌد دمحم علً مطاوع ) احمد سعٌد دمحم و شركاة (  سارى حتى  -  44

 325393برلم       24191442، تارٌخ :  1356  2424/8/28

 362847برلم       24191442، تارٌخ :  13564  2424/9/11سمٌر ابراهٌم كسبه وشركاه  سارى حتى  -  45
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 183816برلم       24191442، تارٌخ :  13596  2422/8/12احمد معوض وشرٌكه  سارى حتى  -  47

 399335برلم       24191442، تارٌخ :  13592  2424/7/16كاة  سارى حتى شركه شرٌؾ دمحم شعالن وشر -  48

 282937برلم       24191442، تارٌخ :  13595  2424/5/34رون بوالنن  اٌجٌبت للكٌماوٌات  ش م م  سارى حتى  -  49

 282937   برلم    24191442، تارٌخ :  13595  2424/5/34رودٌا اٌجٌبت للكٌماوٌات  سارى حتى  -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 444 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 232451برلم       24191442، تارٌخ :  13645  2424/6/12سمٌحه ؼنٌم وشرٌكتها  سارى حتى  -  53

برلم       24191442، تارٌخ :  13645  2424/6/12دمحم السٌد متولً هندوسه وشرٌكه )كابري للسٌاحه(  سارى حتى  -  54

232451 

 232451برلم       24191442، تارٌخ :  13645  2424/6/12عزه احمد محمود وشركائها  سارى حتى  -  55

 232451برلم       24191442، تارٌخ :  13645  2424/6/12شاه شاكر وشركائها كابرى للسٌاحة  سارى حتى  -  56

 399171برلم       24191442، تارٌخ :  13624  2424/6/17رمزى الفمى وشرٌكه  سارى حتى  -  57

برلم       24191442، تارٌخ :  13624  2424/6/17تعدٌل االسم التجارى لٌصبح رمزى الفمى وشركاه  سارى حتى  -  58

399171 

 392612برلم       24191442، تارٌخ :  13579  2421/5/14احمد عبداللطٌؾ وشرٌكته  سارى حتى  -  59

 364636برلم       24191443، تارٌخ :  13625  2424/6/4عادل سعد عبد الموي وشرٌكة  سارى حتى  -  64

 364636برلم       24191443، تارٌخ :  13625  2424/6/4دمحم سعد عبدالموى وشرٌكه  سارى حتى  -  61

 389116برلم       24191443، تارٌخ :  13681  2424/9/29رٌنٌه لبٌب ٌوسؾ  سارى حتى  -  62

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16ٌوسؾ شنوده وشركاه  سارى حتى  -  63

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16عطا عبد الفتاح عطا وشرٌكه  سارى حتى  -  64

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16سمٌر فهمى وشركاة  سارى حتى  -  65

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16عطا وشركاة  سارى حتى  عطا عبد الفتاح -  66

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16ٌوسؾ شنوده وشركاه  سارى حتى  -  67

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16عطا عبد الفتاح عطا وشرٌكه  سارى حتى  -  68

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16سمٌر فهمى وشركاة  سارى حتى  -  69

 259138برلم       24191443، تارٌخ :  13694  2424/14/16عطا عبد الفتاح عطا وشركاة  سارى حتى  -  74

 399656برلم       24191443ٌخ : ، تار 13691  2424/9/22مجدى محروس بٌومى رشوان و شركاه  سارى حتى  -  71

 399656برلم       24191443، تارٌخ :  13691  2424/9/22فتحى دمحم حامد دمحم وشرٌكة  سارى حتى  -  72

 399656برلم       24191443، تارٌخ :  13691  2424/9/22فتحى دمحم حامد دمحم وشركاة  سارى حتى  -  73

 292281برلم       24191443، تارٌخ :  13677  2424/11/6رى حتى مصطفً دروٌش ٌوسؾ وشركاة  سا -  74

 292281برلم       24191443، تارٌخ :  13677  2424/11/6مصطفً دروٌش ٌوسؾ وشركاة  سارى حتى  -  75

 284265برلم       24191443، تارٌخ :  13624  2424/8/23هشام ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  76



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 284265برلم       24191443، تارٌخ :  13624  2424/8/23اهٌم و شركاة  سارى حتى هشام ابر -  77

 284265برلم       24191443، تارٌخ :  13624  2424/8/23هشام ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  78

 284265برلم       24191443، تارٌخ :  13624  2424/8/23هشام ابراهٌم و شركاة  سارى حتى  -  79

 314172برلم       24191443، تارٌخ :  13628  2423/6/2عادل فتحً ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  84

 364568برلم       24191443، تارٌخ :  13662  2424/5/34ولٌد مبرون عمر وشركاه  سارى حتى  -  81

 364568برلم       24191443، تارٌخ :  13662  2424/5/34عمر مبرون عمر وشركاه  سارى حتى  -  82

 315334برلم       24191443، تارٌخ :  13682  2423/7/18احمد دمحم احمد عبد الجواد وشرٌكه  سارى حتى  -  83

 315334برلم       24191443، تارٌخ :  13682  2423/7/8احمد دمحم احمد عبد الجواد وشرٌكه  سارى حتى  -  84

برلم       24191443، تارٌخ :  13645  2422/7/5ٌز وشركاها  سارى حتى وود السٌده / هدي حسن عز -وودي  -  85

247149 

 399794برلم       24191443، تارٌخ :  13664  2424/14/22احمد ٌسرى وادهم عفٌفى  سارى حتى  -  86

 263443برلم       24191443، تارٌخ :  13676  2421/7/21احمد عبد العزٌز وشرٌكه  سارى حتى  -  87

    24191443، تارٌخ :  13676  2421/7/21احمد عبد العزٌز وشرٌكته اٌه ام للتعمٌر واالستٌراد والتوكٌالت  سارى حتى  -  88

 263443برلم   

برلم       24191443، تارٌخ :  13629  2424/9/25ن عبدالاله وشركاه  سارى حتى امرٌكان انترناشٌونال عاطؾ حس -  89

326488 

 373297برلم       24191443، تارٌخ :  12397  2424/12/5سهر صالح ابراهٌم وشرٌكها  سارى حتى  -  94

 373297برلم       24191443، تارٌخ :  12397  2424/12/5سهر صالح ابراهٌم ودمحم صالح الدٌن  سارى حتى  -  91

 373297برلم       24191443، تارٌخ :  12397  2424/12/5سهر صالح ابراهٌم وشرٌكها  سارى حتى  -  92

 373297برلم       24191443، تارٌخ :  12397  2424/12/5سهر صالح ابراهٌم ودمحم صالح الدٌن  سارى حتى  -  93

 179291برلم       24191443، تارٌخ :  13746  2422/11/7دمحم عطٌه وشركاه  سارى حتى  -  94

 399442برلم       24191443، تارٌخ :  13693  2424/8/9ابراهٌم على سٌد و شرٌكه  سارى حتى  -  95

 399442برلم       24191443، تارٌخ :  13693  2424/8/9ابراهٌم على سٌد و شرٌكه  سارى حتى  -  96

 324376برلم       24191443، تارٌخ :  13747  2424/7/19سارى حتى حسام حسن وشرٌكه   -  97

 324376برلم       24191443، تارٌخ :  13747  2424/7/19حسام حسن وشرٌكته  سارى حتى  -  98

 87243برلم       24191443، تارٌخ :  13686  2424/3/14عبدالمادر دمحم رشاد وشركاه  سارى حتى  -  99

 87243برلم       24191443، تارٌخ :  13686  2424/3/14د حسن رشاد وشركاه  سارى حتى طه رشا -  144

 87243برلم       24191443، تارٌخ :  13686  2424/3/14عبدالمادر رشاد عبدالمادر وشركاه  سارى حتى  -  141

 261179رلم   ب    24191447، تارٌخ :  13751  2424/3/24محمود حجاج وشركاه  سارى حتى  -  142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191447، تارٌخ :  13774  2424/4/13احمد شولات وشرٌكته للتورٌدات الكهربائٌه  سارى حتى  -  143

359544 

 359544برلم       24191447، تارٌخ :  13774  2424/4/13احمد على وشرٌكته  سارى حتى  -  144

  2424/14/14ٌنز كار لبٌع فرش و كمالٌات السٌارات  سارى حتى فاطمه اسماعٌل سلٌمان الشواربً وشرٌكها ج -  145

 363474برلم       24191447، تارٌخ :  13728

،  13728  2424/14/14ٌوسؾ ابراهٌم عطٌه مشعل وشرٌكته جٌنز كار لبٌع فرش وكمالٌات السٌارات  سارى حتى  -  146

 363474برلم       24191447تارٌخ : 

 396848برلم       24191447، تارٌخ :  13772  2423/2/4شركاة  سارى حتى دمحم صفوت و -  147

 444444برلم       24191447، تارٌخ :  13714  2424/11/22رافت دمحم سامى حسن وشركاه  سارى حتى  -  148

 444444برلم       24191447، تارٌخ :  13714  2424/11/22)عزالدٌن ذكرٌا  وشركاه(  سارى حتى  -  149

 222191برلم       24191447، تارٌخ :  13771  2424/12/5شركه صالح عثمان وشرٌكه  سارى حتى  -  114

 222191برلم       24191447، تارٌخ :  13771  2424/12/5شركه حمدي عثمان وشرٌكه  سارى حتى  -  111

 222191برلم       24191447، تارٌخ :  13771  2424/12/5حمدى عثمان وشركاه  سارى حتى  -  112

 222191برلم       24191447، تارٌخ :  13771  2424/12/5على عثمان وشركاه  سارى حتى  -  113

برلم       24191447، تارٌخ :  13771  2424/12/5شركة اوثمان للسٌاحة ) على عثمان وشركاه (  سارى حتى  -  114

222191 

 283234برلم       24191447، تارٌخ :  13796  2424/6/24ى مجدي عز الدٌن وشركاه  سارى حت -  115

 387294برلم       24191447، تارٌخ :  13737طارق توفٌك اسماعٌل وشركاه     -  116

 325432برلم       24191447، تارٌخ :  13813  2424/8/29لوتس للمصاعد ) دمحم عطٌه و شركاه(  سارى حتى  -  117

 261179برلم       24191447، تارٌخ :  13754  2422/7/24محمود حجاج و شركاه ارت الند  سارى حتى  -  118

 344454برلم       24191447، تارٌخ :  13791  2422/2/25شركه عمرو حسٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  119

 399144برلم       24191447، تارٌخ :  13746  2424/6/14ناصر دمحم احمد عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  124

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24شركه فرٌدة للسٌاحه  سارى حتى  -  121

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24محمود حسن محمود وشرٌكة  سارى حتى  -  122

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24ما  سارى حتى محمود حسن ووجٌة رٌاض وشرٌكته -  123

برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24دمحم طاهر عبد الحمٌد اسماعٌل الشهابى وشركاه  سارى حتى  -  124
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 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24شركه فرٌدة للسٌاحه  سارى حتى  -  125

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24محمود حسن محمود وشرٌكة  سارى حتى  -  126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24محمود حسن ووجٌة رٌاض وشرٌكتهما  سارى حتى  -  127

برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24وشركاه  سارى حتى دمحم طاهر عبد الحمٌد اسماعٌل الشهابى  -  128
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 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24شركه فرٌدة للسٌاحه  سارى حتى  -  129

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24محمود حسن محمود وشرٌكة  سارى حتى  -  134
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برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24دمحم طاهر عبد الحمٌد اسماعٌل الشهابى وشركاه  سارى حتى  -  132
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 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24شركه فرٌدة للسٌاحه  سارى حتى  -  133

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24محمود حسن محمود وشرٌكة  سارى حتى  -  134

 327584برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24محمود حسن ووجٌة رٌاض وشرٌكتهما  سارى حتى  -  135

برلم       24191448، تارٌخ :  13844  2424/11/24 طاهر عبد الحمٌد اسماعٌل الشهابى وشركاه  سارى حتى دمحم -  136

327584 

 363344برلم       24191448، تارٌخ :  13815  2424/14/3تامر سعٌد وشركاه  سارى حتى  -  137

برلم       24191448، تارٌخ :  13815  2424/14/3 شركه المستمبل للموتوسٌكالت ) تامر سعٌد وشركاه (  سارى حتى -  138

363344 

 284529برلم       24191448، تارٌخ :  13855  2423/12/24اٌمن للبالستٌن وشركاه  سارى حتى  -  139

 334698برلم       24191448، تارٌخ :  13866  2424/4/16باسم ادٌب جورج وشرٌكه  سارى حتى  -  144

 334698برلم       24191448، تارٌخ :  13866  2424/4/16منسً وشركاه  سارى حتى سامً رشٌد  -  141

 245358برلم       24191448، تارٌخ :  18324شركه اوالد خمٌس للحوم المصنعه     -  142

 245358برلم       24191448، تارٌخ :  18324عبدالحمٌد احمد خمٌس وشركاه     -  143

برلم       24191448، تارٌخ :  13863  2424/2/1عز الدٌن وجوسلٌن رجائى دمحم  سارى حتى  عز الدٌن عاطؾ -  144
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 364243برلم   

شركه افرٌكان ٌونٌون لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص الجمركً وتسوٌك االلومنٌوم ومستلزماته ) ماهر حمزه وشركاه   -  146

 364243برلم       24191448، تارٌخ :  13858  2424-11-24سارى حتى 

    24191448، تارٌخ :  13858  2424-11-24افرٌكان ٌونٌون لالستٌراد والتصدٌر هشام فوزى وشركاة  سارى حتى  -  147

 364243برلم   

، تارٌخ :  13858  2424-11-24شركه افرٌكان ٌونٌون لالستٌراد والتصدٌر  ( ماهر حمزة وشركاه  سارى حتى  -  148

 364243برلم       24191448
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، تارٌخ :  4  2424/9/11احمد طارق وهانً عبداللطٌؾ عٌسً للتسالً والٌامٌش والحلوٌات والمرطبات  سارى حتى  -  224
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 326666برلم       24191413:  ، تارٌخ 14444  2424/14/24عزت معزوز وشركاه  سارى حتى  -  238

 258489برلم       24191413، تارٌخ :  4  2424/8/8شركه انترفٌس كرٌم كفوري وشركاه  سارى حتى  -  239

 258489برلم       24191413، تارٌخ :  4  2424/8/8كرٌم كفوري و شركاه  سارى حتى  -شركه انترفٌس  -  244

 258489برلم       24191413، تارٌخ :  4  2424/8/8وشرٌكه  سارى حتى  كرٌم كفورى -شركة انترفٌس  -  241

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3شركه سامً عبدالحلٌم دمحم وشركاه  سارى حتى  -  242

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3محمود مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  243

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3سامٌة بسٌونى محجوب و شركاها  سارى حتى  -  244

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3شركه سٌد عبدهللا دمحم وشركاه  سارى حتى  -  245

 259474برلم       24191413:  ، تارٌخ 14199  2424/11/3ولٌد وطلعت وعماد  سارى حتى  -  246

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3شركه سامً عبدالحلٌم دمحم وشركاه  سارى حتى  -  247

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3محمود مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  248

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3سارى حتى سامٌة بسٌونى محجوب و شركاها   -  249

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3شركه سٌد عبدهللا دمحم وشركاه  سارى حتى  -  254

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3ولٌد وطلعت وعماد  سارى حتى  -  251
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 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3ركه سامً عبدالحلٌم دمحم وشركاه  سارى حتى ش -  252

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3محمود مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  253

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3سامٌة بسٌونى محجوب و شركاها  سارى حتى  -  254

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3شركه سٌد عبدهللا دمحم وشركاه  سارى حتى  -  255

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3ولٌد وطلعت وعماد  سارى حتى  -  256

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3حتى شركه سامً عبدالحلٌم دمحم وشركاه  سارى  -  257

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3محمود مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  258

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3سامٌة بسٌونى محجوب و شركاها  سارى حتى  -  259

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3سٌد عبدهللا دمحم وشركاه  سارى حتى شركه  -  264

 259474برلم       24191413، تارٌخ :  14199  2424/11/3ولٌد وطلعت وعماد  سارى حتى  -  261

 399323برلم       24191413، تارٌخ :  14186  2424/7/14مصطفى سٌد على احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  262

، تارٌخ :  14249  2424/2/28شركه االهرام للتبرٌد والتكٌٌؾ ) الثرٌا( امٌن عبد اللطٌؾ امٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  263

 358444برلم       24191413

، تارٌخ :  14249  2424/2/28تبرٌد والتكٌٌؾ ) الثرٌا ( امٌن عبد اللطٌؾ امٌن وشركاه  سارى حتى شركة االهرام لل -  264

 358444برلم       24191413

 192849برلم       24191413، تارٌخ :  14249  2423/12/5شركه عمران سلطان وشرٌكه  سارى حتى  -  265

 192849برلم       24191413، تارٌخ :  14249  2423/12/5ابراهٌم السٌد فر ج وشرٌكه  سارى حتى  -  266

 192849برلم       24191413، تارٌخ :  14249  2423/12/5ورثة عمران سلطان سالم وشرٌكة  سارى حتى  -  267

 192849برلم       24191413، تارٌخ :  14249  2423/12/5شركه ورثه عمران سلطان وشرٌكٌهم  سارى حتى  -  268

 363148برلم       24191413، تارٌخ :  14229  2424/9/24احمد عبد المنعم وشركاه البدر جروب  سارى حتى  -  269

 364626برلم       24191413، تارٌخ :  14245  2424/12/14نادي سٌد عوٌس وشركاه  سارى حتى  -  274

 364626برلم       24191413 ، تارٌخ : 14245  2424/12/14نادي سٌد عوٌس وشرٌكه  سارى حتى  -  271

 273318برلم       24191413، تارٌخ :  14215  2424/8/14دمحم مصطفً علً وشركاه  سارى حتى  -  272

 273318برلم       24191413، تارٌخ :  14215  2424/8/14فوزى دمحم احمد وشركاه  سارى حتى  -  273

 273318برلم       24191413، تارٌخ :  14215  2424/8/14دمحم مصطفى احمد على وشرٌكة  سارى حتى  -  274

 273318برلم       24191413، تارٌخ :  14215  2424/8/14فوزى دمحم احمد و شرٌكه  سارى حتى  -  275

 349548برلم       24191413، تارٌخ :  14227  2422/14/27احمد فاروق و شركاه  سارى حتى  -  276

 255852برلم       24191413، تارٌخ :  14187  2424/2/14ل فرج  سارى حتى خٌري واشرؾ كام -  277
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 255852برلم       24191413، تارٌخ :  14187  2424/2/14اشرؾ كامل فرج وشرٌكه  سارى حتى  -  278

 255852برلم       24191413، تارٌخ :  14187  2424/2/14خٌري واشرؾ كامل فرج  سارى حتى  -  279

 255852برلم       24191413، تارٌخ :  14187  2424/2/14اشرؾ كامل فرج وشرٌكه  سارى حتى  -  284

 347438برلم       24191413، تارٌخ :  14242  2422/7/19اشرؾ احمد و سعٌد دمحم  سارى حتى  -شركه الباشا  -  281

 353156برلم       24191413رٌخ : ، تا 14268  2423/5/17احمد دمحم عبد هللا و شركاه  سارى حتى  -  282

 8/8/2446فً  11494الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة الهالى منطمة الشٌخ ؼراب حدائك المبة مسجل نظامها االساسً برلم  -  283

 398427برلم       24191414، تارٌخ :  14285  2423/11/25بوزاره التومٌن  سارى حتى 

برلم       24191414، تارٌخ :  14272  2424/1/34عبد الرحمن وشرٌكته  سارى حتى عبد الرحمن عبد الفتاح  -  284

255589 

 389482برلم       24191414، تارٌخ :  14329  2424/9/15حاتم دمحم صبرى على ابو النور وشرٌكته  سارى حتى  -  285

 389482برلم       24191414تارٌخ : ،  14329  2424/9/15باهر جمٌل موسى فتحى شرؾ وشركاه  سارى حتى  -  286

 389482برلم       24191414، تارٌخ :  14329  2424/9/15باهر جمٌل موسى فتحى شرؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  287

 327466برلم       24191414، تارٌخ :  14321  2424/11/5هانً عبدالباري وشركاه  سارى حتى  -  288

 254755برلم       24191414، تارٌخ :  147324  2423/2/23حتى  دمحم عٌسً وشركاه  سارى -  289

 347548برلم       24191414، تارٌخ :  14275  2417/9/8اسماعٌل عبدالمنعم محمود وشرٌكه  سارى حتى  -  294

 347548برلم       24191414، تارٌخ :  14276  2422/9/8اسماعٌل عبدالمنعم محمود وشرٌكه  سارى حتى  -  291

 284532برلم       24191414، تارٌخ :  14294  2424/9/6عماد حسٌن احمد السٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  292

 284532برلم       24191414، تارٌخ :  14294  2424/9/6عماد حسٌن احمد السٌد وشركاه  سارى حتى  -  293

 324744برلم       24191414، تارٌخ :  14317  2424/2/28عماد ٌوسؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  294

 324744برلم       24191414، تارٌخ :  14317  2424/2/28عماد ٌوسؾ وشركاه  سارى حتى  -  295

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مرزوق وولده  سارى حتى  -  296

برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14مكرم راؼب مرزوق وشرٌكته )راؼب مرزوق وولده سابما(  سارى حتى  -  297

74365 

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مكرم راؼب وشركاه  سارى حتى  -  298

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب وشرٌكه  سارى حتى راؼب مكرم  -  299

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مرزوق وولده  سارى حتى  -  344

م   برل    24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14مكرم راؼب مرزوق وشرٌكته )راؼب مرزوق وولده سابما(  سارى حتى  -  341

74365 

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مكرم راؼب وشركاه  سارى حتى  -  342
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 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مكرم راؼب وشرٌكه  سارى حتى  -  343

 74365م   برل    24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مرزوق وولده  سارى حتى  -  344

برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14مكرم راؼب مرزوق وشرٌكته )راؼب مرزوق وولده سابما(  سارى حتى  -  345

74365 

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مكرم راؼب وشركاه  سارى حتى  -  346

 74365برلم       24191414، تارٌخ :  4  2422/9/14راؼب مكرم راؼب وشرٌكه  سارى حتى  -  347

 399541برلم       24191414، تارٌخ :  14333  2424/9/3ابراهٌم  مختار عثمان وشرٌكته  سارى حتى  -  348

 396515برلم       24191414، تارٌخ :  14319  2422/12/12مصطفى محمود و شركاة  سارى حتى  -  349

 283911برلم       24191414، تارٌخ :  14287  2424/7/34جوب و شركاه  سارى حتى السٌد عبدهللا المح -  314

الشركه العربٌه االفرٌمٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه السٌدعبدهللا المحجوب وشركاه  سارى حتى  -  311

 283911برلم       24191414، تارٌخ :  14287  2424/7/34

 285536برلم       24191414، تارٌخ :  14281  2424/14/29مد على دمحم وشركاه  سارى حتى دمحم هشام اح -  312

برلم       24191414، تارٌخ :  14281  2424/14/29شركة شارم توداى لمنشات  الفندلٌة ش م م  سارى حتى  -  313

285536 

 285536برلم       24191414، تارٌخ :  14281  2424/14/29دمحم هشام احمد على دمحم وشركاه  سارى حتى  -  314

برلم       24191414، تارٌخ :  14281  2424/14/29شركة شارم توداى لمنشات  الفندلٌة ش م م  سارى حتى  -  315

285536 

رٌخ : ، تا 14334  2424/14/12ضٌاء الحك دمحم عبد الهادي وشركاه ) الشركه المصرٌه الدولٌه للهندسه (  سارى حتى  -  316

 363557برلم       24191414

، تارٌخ :  14334  2424/14/12ضٌاء لحك دمحم عبد الهادي وشرٌكٌه) اشركه المصرٌه الهندسٌه(  سارى حتى  -  317

 363557برلم       24191414

    24191414:  ، تارٌخ 14334  2424/14/12الشركة المصرٌة الدولٌة للهندسة دمحم عبد الحكم وشرٌكة  سارى حتى  -  318

 363557برلم   

    24191415، تارٌخ :  14361  2424/5/26شركة النسر للسٌاحة العالمٌة ) فادٌة عبدالحمٌد سراج الدٌن (  سارى حتى  -  319

 163964برلم   

 163964برلم       24191415، تارٌخ :  14361  2424/5/26دمحم عبد الحمٌد سراج الدٌن وشركاه  سارى حتى  -  324

 163964برلم       24191415، تارٌخ :  14361  2424/5/26عبد الحمٌد شراج الدٌن وشركاه  سارى حتى  -  321

 272958برلم       24191415، تارٌخ :  14394  2424/7/17صفوت ابراهٌم سالمه وشركاه  سارى حتى  -  322

 272958برلم       24191415، تارٌخ :  14394  2424/7/17خالد دمحم وشركاه  سارى حتى  -  323

 272958برلم       24191415، تارٌخ :  14394  2424/7/17صفوت ابراهٌم سالمة  سارى حتى  -  324

 232444برلم       24191415، تارٌخ :  14374  2424/7/25رى حتى ع سلٌمان و م جرٌو وشرٌكهما  سا -  325
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برلم       24191415، تارٌخ :  14374  2424/7/25مرلس عزٌز سلٌمان وشرٌؾ سلٌمان ذكى  سارى حتى  -  326

232444 

 232444برلم       24191415، تارٌخ :  14374  2424/7/25ع سلٌمان و م جرٌو وشرٌكهما  سارى حتى  -  327

برلم       24191415، تارٌخ :  14374  2424/7/25مرلس عزٌز سلٌمان وشرٌؾ سلٌمان ذكى  سارى حتى  -  328

232444 

، تارٌخ :  14353  2423/4/27مجدي دواد متً وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى  -  329

 276954برلم       24191415

، تارٌخ :  14353  2423/4/27متً وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى مجدي داود  -  334

 276954برلم       24191415

، تارٌخ :  14353  2423/4/27مجدى داود متى وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى  -  331

 276954برلم       24191415

، تارٌخ :  14353  2423/4/27اود متى وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى مجدى د -  332

 276954برلم       24191415

 326443برلم       24191415، تارٌخ :  14389  2424-14-12اٌلٌا سامً وشركاه  سارى حتى /  -  333

 326443برلم       24191415، تارٌخ :  14389  2424-14-12النور/ اٌلٌا سامً شرٌكه  سارى حتى /  -  334

، تارٌخ  14414  2424/2/14طارق على عبدالخالك وشركاه  سارى حتى  -المصرٌة الدولٌة للمالبس واالدوات الرٌاضٌة -  335

 388498برلم       24191415: 

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14زهدي عبدالحمٌد وشركاه  حك فى  -  336

259437 

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14زهري عبدالحمٌد وشركاه  حك فى  -  337

259437 

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14زهدى عبدالحمٌد حسن و شركاه  حك فى  -  338

259437 

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14زهدي عبدالحمٌد حسن وشركاة  حك فى  -  339

259437 

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهدي عبدالحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  344

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهري عبدالحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  341

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهدى عبدالحمٌد حسن و شركاه  سارى حتى  -  342

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهدي عبدالحمٌد حسن وشركاة  سارى حتى  -  343

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14حمٌد وشركاه  حك فى زهدي عبدال -  344

259437 

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14زهري عبدالحمٌد وشركاه  حك فى  -  345

259437 
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برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14تى وسارى ح 2419/14/14زهدى عبدالحمٌد حسن و شركاه  حك فى  -  346

259437 

برلم       24191415، تارٌخ :  4  2424/14/14وسارى حتى  2419/14/14زهدي عبدالحمٌد حسن وشركاة  حك فى  -  347

259437 

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهدي عبدالحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  348

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهري عبدالحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  349

 259437برلم       24191415: ، تارٌخ  14375  2424/14/14زهدى عبدالحمٌد حسن و شركاه  سارى حتى  -  354

 259437برلم       24191415، تارٌخ :  14375  2424/14/14زهدي عبدالحمٌد حسن وشركاة  سارى حتى  -  351

 233427برلم       24191415، تارٌخ :  14366  2424/9/26دمحم سٌد احمد محمود وشركاه  سارى حتى  -  352

برلم       24191415، تارٌخ :  14366  2424/9/26دمحم سٌد احمد وشركاه  سارى حتى  شركه البنٌان للمماوالت كرٌم -  353

233427 

 233427برلم       24191415، تارٌخ :  14366  2424/9/26دمحم سٌد احمد وشركاه  سارى حتى  -  354

 233427برلم       24191415، تارٌخ :  14366  2424/9/26دمحم سٌد احمد محمود وشركاه  سارى حتى  -  355

برلم       24191415، تارٌخ :  14366  2424/9/26شركه البنٌان للمماوالت كرٌم دمحم سٌد احمد وشركاه  سارى حتى  -  356

233427 

 233427برلم       24191415، تارٌخ :  14366  2424/9/26دمحم سٌد احمد وشركاه  سارى حتى  -  357

 187625برلم       24191415، تارٌخ :  14425  2424/3/2حتى  شركه نزٌه وشركاه  سارى -  358

برلم       24191415، تارٌخ :  14425  2424/3/2ؼصن الزٌتون }منٌر نزٌه عبده عٌد  وشركاه {  سارى حتى  -  359

187625 

 187625برلم       24191415، تارٌخ :  14425  2424/3/2شركه نزٌه وشركاه  سارى حتى  -  364

برلم       24191415، تارٌخ :  14425  2424/3/2ؼصن الزٌتون }منٌر نزٌه عبده عٌد  وشركاه {  سارى حتى  -  361

187625 

  2424/4/27الشركه المصرٌه الصناعٌه مستلزمات االحذٌه حسن عبدالمادر حسن وعبدالمحسن سٌد مصطفً  سارى حتى  -  362

 322432برلم       24191415، تارٌخ :  14381

برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34محمود عمر محمود محمود الشال وشرٌكه  سارى حتى  -  363

233474 

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشركاه  سارى حتى  -  364

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34رافت نصٌر وشركاه  سارى حتى  -  365

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34ملكه عبدالعظٌم وشرٌكها  سارى حتى  -  366

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشرٌكٌه  سارى حتى  -  367
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برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34د محمود الشال وشرٌكه  سارى حتى محمود عمر محمو -  368

233474 

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشركاه  سارى حتى  -  369

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34رافت نصٌر وشركاه  سارى حتى  -  374

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34ملكه عبدالعظٌم وشرٌكها  سارى حتى  -  371

 233474برلم       24191415، تارٌخ :  14348  2424/9/34عنتر ابراهٌم سلطان احمد وشرٌكٌه  سارى حتى  -  372

 362152برلم       24191415، تارٌخ :  14362  2424/8/9تى ناهله دمحم احمد حسانٌن وشركاها  سارى ح -  373

 233167برلم       24191415، تارٌخ :  14442  2424/14/6ٌسرى السعودى وشركاه  سارى حتى  -  374

برلم       24191415، تارٌخ :  14442  2424/14/6ٌسرى السعودى وشرٌكه اٌجٌبت فورٌو ترافل  سارى حتى  -  375

233167 

 233167برلم       24191415، تارٌخ :  14442  2424/14/6رٌهام للسٌاحة ٌسرى السعودى وشرٌكه  سارى حتى  -  376

 233167برلم       24191415، تارٌخ :  14442  2424/14/6ٌحًٌ شحاته وشركاه  سارى حتى  -  377

برلم       24191415، تارٌخ :  14371  2424/14/11اسامة ودمحم احمد السٌد حسانٌن وشركائهما  سارى حتى  -  378

399727 

 399727برلم       24191415، تارٌخ :  14371  2424/14/11اسامة ودمحم احمد السٌد حسانٌن  سارى حتى  -  379

برلم       24191415، تارٌخ :  14371  2424/14/11ما  سارى حتى اسامة ودمحم احمد السٌد حسانٌن وشركائه -  384

399727 

 399727برلم       24191415، تارٌخ :  14371  2424/14/11اسامة ودمحم احمد السٌد حسانٌن  سارى حتى  -  381

 144583برلم       24191415، تارٌخ :  14354  2424-8-1دمحم عبد الوهاب و عبد الحلٌم حافظ  سارى حتى  -  382

 144583برلم       24191415، تارٌخ :  14354  2424-8-1شركة دمحم عبد الوهاب وشركاه  سارى حتى  -  383

 144583برلم       24191415، تارٌخ :  14354  2424-8-1دمحم عبد الوهاب و عبد الحلٌم حافظ  سارى حتى  -  384

 144583برلم       24191415، تارٌخ :  14354  2424-8-1حتى شركة دمحم عبد الوهاب وشركاه  سارى  -  385

 399227برلم       24191416، تارٌخ :  14461  2424/6/25باسم محمود حسن فإاد وشرٌكه  سارى حتى  -  386

 312295برلم       24191416، تارٌخ :  14432  2423/3/14دمحم عبدالفتاح دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  387

 364118برلم       24191416، تارٌخ :  14442  2424/5/14شرٌؾ صدٌك جاد السٌد سعد وشرٌكه  سارى حتى  -  388

 232825برلم       24191416، تارٌخ :  14482  2424/8/34شركه ؼازي للسٌاحه  سارى حتى  -  389

 232825برلم       24191416، تارٌخ :  14482  2424/8/34سمٌر فتحى ؼازى وشركاة  سارى حتى  -  394

 232825برلم       24191416، تارٌخ :  14482  2424/8/34شركه ؼازي للسٌاحه  سارى حتى  -  391

 232825برلم       24191416، تارٌخ :  14482  2424/8/34سمٌر فتحى ؼازى وشركاة  سارى حتى  -  392
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اب وشرٌكها د/ ناصر الدٌن دمحم عبد المطلب  سارى حتى مركز طبى ابراج الزهراء د/ سامٌة رمضان امام دٌ -  393

 385469برلم       24191416، تارٌخ :  14453  2422/9/25

 279827برلم       24191416، تارٌخ :  12479  2424/11/16البٌر لطفً وشركاه  سارى حتى  -  394

 279827برلم       24191416، تارٌخ :  12479  2424/11/16البٌر لطفى وشركاه وٌن تان اجكو  سارى حتى  -  395

 279827برلم       24191416، تارٌخ :  12479  2424/11/16البٌر لطفى وشرٌكتة  سارى حتى  -  396

 228479برلم       24191416، تارٌخ :  14439  2424/14/19مجدي اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  397

برلم       24191416، تارٌخ :  14439  2424/14/19ٌار السٌارات  سارى حتى مجدي السالمونً وشرٌكته لمطع ؼ -  398

228479 

برلم       24191416، تارٌخ :  14455  2424/14/19االخوه للتعبئه والتوزٌع عزه دمحم مرسً وشركائها  سارى حتى  -  399

285134 

    24191416، تارٌخ :  14464  2424/6/25ارى حتى مإسسه ابداع لالعالم والنشر اٌمن دمحم ابراهٌم وشركاه  س -  444

 399224برلم   

 324623برلم       24191417، تارٌخ :  14524  2419/7/28احمد دمحم رضوان و شركاه  سارى حتى  -  441

 324623برلم       24191417، تارٌخ :  14525  2424/7/28احمد دمحم رضوان و شركاه  سارى حتى  -  442

 389142برلم       24191417، تارٌخ :  14492  2424/14/6لبٌب جرجس لبٌب وشركاه  سارى حتى  -  443

 323711برلم       24191417، تارٌخ :  14484  2424/6/22صفوت ثابت وشركاه  سارى حتى  -  444

 323711برلم       24191417، تارٌخ :  14484  2424/6/22صفوت ثابت وشرٌكه  سارى حتى  -  445

    24191417، تارٌخ :  14449  2424/14/9سارى حتى   diversey lever egyptشركه داي فٌرسً لٌفر مصر  -  446

 279191برلم   

 279191برلم       24191417، تارٌخ :  14449  2424/14/9شركه داٌفرسً مصر ش.ذ.م.م  سارى حتى  -  447

  2424/14/9سارى حتى   johnson diversy egyptشركة جونسون داٌفرسى اٌجٌبت )شركة ذات مسئولٌة محدودة(  -  448

 279191برلم       24191417، تارٌخ :  14449

برلم       24191417، تارٌخ :  14449  2424/14/9ش.ذ.م.م  سارى حتى   diversey egyptداٌفرسً اٌجٌبت  -  449

279191 

 352695برلم       24191417، تارٌخ :  14543  2423/4/19نشات مبارن وشركاه  سارى حتى  -  414

 352695برلم       24191417، تارٌخ :  14543  2423/4/19نشات مبارن وشرٌكة  سارى حتى  -  411

 352695برلم       24191417، تارٌخ :  14543  2423/4/19نشات مبارن وشركاه  سارى حتى  -  412

 352695برلم       24191417، تارٌخ :  14543  2423/4/19نشات مبارن وشرٌكة  سارى حتى  -  413

 199484برلم       24191417، تارٌخ :  14529  2424/11/14شركه علً ودمحم  حافظ شٌحا  سارى حتى  -  414

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34نبٌه عبد السالم عوض ودمحم نبٌه وشرٌكهما  سارى حتى  -  415

363918 
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برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34نبٌة عبد السالم عوض ودمحم نبٌة عبد السالم عوض  سارى حتى  -  416

363918 

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34نبٌه عبد السالم عوض ودمحم نبٌه وشرٌكهما  سارى حتى  -  417

363918 

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34نبٌة عبد السالم عوض ودمحم نبٌة عبد السالم عوض  سارى حتى  -  418

363918 

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34نبٌه عبد السالم عوض ودمحم نبٌه وشرٌكهما  سارى حتى  -  419

363918 

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34ة عبد السالم عوض ودمحم نبٌة عبد السالم عوض  سارى حتى نبٌ -  424

363918 

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34نبٌه عبد السالم عوض ودمحم نبٌه وشرٌكهما  سارى حتى  -  421

363918 

برلم       24191417، تارٌخ :  14516  2424/14/34عبد السالم عوض  سارى حتى نبٌة عبد السالم عوض ودمحم نبٌة  -  422

363918 

 314294برلم       24191417، تارٌخ :  14549  2422/12/17عطٌه كامل وشرٌكه  سارى حتى  -  423

 351731لم   بر    24191417، تارٌخ :  14548  2423/2/24دمحم السعٌد دمحم الماضى وشركاه  سارى حتى  -  424

برلم       24191417، تارٌخ :  14546  2424/8/8ورثه هانً عبده سٌدهم ) عبده سٌدهم وشرٌكته (  سارى حتى  -  425

324944 

برلم       24191417، تارٌخ :  14546  2424/8/8الهانً مٌدكال  )مصري عبده سٌدهم وشركاه(  سارى حتى  -  426

324944 

برلم       24191417، تارٌخ :  14546  2424/8/8سٌدهم ) عبده سٌدهم وشرٌكته (  سارى حتى ورثه هانً عبده  -  427

324944 

برلم       24191417، تارٌخ :  14546  2424/8/8الهانً مٌدكال  )مصري عبده سٌدهم وشركاه(  سارى حتى  -  428

324944 

 363636برلم       24191417، تارٌخ :  8944  2419/14/17اٌمن دمحم دمحم عبد الحافظ وشرٌكه  سارى حتى  -  429

 363636برلم       24191417، تارٌخ :  8944  2419/14/17اٌمن دمحم دمحم عبد الحافظ وشرٌكه  سارى حتى  -  434

 349143برلم       24191417، تارٌخ :  14526  2422/14/11شرٌؾ حسنى ٌوسؾ سولاير وشركاة  سارى حتى  -  431

 349143برلم       24191417، تارٌخ :  14526  2422/14/11حسنى ٌوسؾ سولاير وشركاه  سارى حتى  -  432

 349143برلم       24191417، تارٌخ :  14526  2422/14/11كرم ٌوسؾ سولاير و شركاه  سارى حتى  -  433

 327262برلم       24191417خ : ، تارٌ 14531  2424/11/13حمدي دمحمي ؼنٌم سالمه و شرٌكته  سارى حتى  -  434

 327262برلم       24191417، تارٌخ :  14531  2424/11/13سمٌرة عالء الدٌن على دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  435

 363764برلم       24191424، تارٌخ :  14554  2424/14/23محاسن محمود دمحم وشركائها  سارى حتى  -  436
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 363764برلم       24191424، تارٌخ :  14554  2424/14/23محاسن محمود دمحم وشركائها  سارى حتى  -  437

 164739برلم       24191424، تارٌخ :  14569  2424/1/29شركه عبد العال  سارى حتى  -  438

 399349برلم       24191424، تارٌخ :  14637  2424/7/12احمد عبد الهادى وشركاه  سارى حتى  -  439

 364419برلم       24191424، تارٌخ :  4  2424/11/29نادر بشندي و شركاه االخوه  سارى حتى  -  444

 364419برلم       24191424، تارٌخ :  4  2424/11/29نادر جمعة وشرٌكه )االخوة(  سارى حتى  -  441

، تارٌخ :  4  2424/11/29 دمحم عبد الموجود وشركاه(  سارى حتى االخوة كازاكا للتورٌدات واعمال رصؾ الطرق ) دمحم -  442

 364419برلم       24191424

، تارٌخ :  4  2424/11/29كازاكا للتورٌدات واعمال رصؾ الطرق ) دمحم دمحم عبد الموجود وشركاه(  سارى حتى  -  443

 364419برلم       24191424

مال رصؾ الطرق )نادر احمد بشندى ودمحم دمحم عبد الموجود وشركاه(  سارى حتى االخوة كازاكا للتورٌدات واع -  444

 364419برلم       24191424، تارٌخ :  4  2424/11/29

 364419برلم       24191424، تارٌخ :  4  2424/11/29نادر جمعه وشرٌكه  سارى حتى  -  445

 353442برلم       24191424، تارٌخ :  14617جمال السعٌد وشركاه     -  446

 315821برلم       24191424، تارٌخ :  12561  2423/8/8معرض االخوة مجدي فوزي وصابر امٌن  سارى حتى  -  447

 315821برلم       24191424، تارٌخ :  12561  2423/8/8معرض االخوة مجدى فوزى مٌخائٌل ادٌب  سارى حتى  -  448

 232777برلم       24191424، تارٌخ :  14614  2424/8/26وشركاه  سارى حتى  محمود حسٌن حسنٌن محمود -  449

 232777برلم       24191424، تارٌخ :  14614  2424/8/26وائل محمود حسٌن و شركاه  سارى حتى  -  454

 232777برلم       24191424، تارٌخ :  14614  2424/8/26عالء دمحم لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  451

 233227برلم       24191424، تارٌخ :  14644  2424/14/12حامد السٌد وسٌد حسن وشركاهم  سارى حتى  -  452

برلم       24191424، تارٌخ :  14644  2424/14/12شركة تكنولوجٌا الكٌمٌاء سٌد حسن وٌاسر حامد  سارى حتى  -  453

233227 

، تارٌخ :  14644  2424/14/12د وسٌد حسن وشرٌكهم (  سارى حتى شركة تكنولوجٌا الكٌمٌاء ) حامد السٌ -  454

 233227برلم       24191424

 233227برلم       24191424، تارٌخ :  14644  2424/14/12حامد السٌد وسٌد حسن وشركاهم  سارى حتى  -  455

برلم       24191424، تارٌخ :  14644  2424/14/12شركة تكنولوجٌا الكٌمٌاء سٌد حسن وٌاسر حامد  سارى حتى  -  456

233227 

، تارٌخ :  14644  2424/14/12شركة تكنولوجٌا الكٌمٌاء ) حامد السٌد وسٌد حسن وشرٌكهم (  سارى حتى  -  457

 233227برلم       24191424

 377531برلم       24191424، تارٌخ :  14595  2421/5/17خالد فتحً عثمان وشركاه  سارى حتى  -  458

 315364برلم       24191424، تارٌخ :  14564ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه     -  459



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 382744برلم       24191424، تارٌخ :  4السٌد صابر السٌد وشرٌكه     -  464

 382744برلم       24191424، تارٌخ :  4دمحم فإاد امٌن حسن وشرٌكة     -  461

 382744برلم       24191424، تارٌخ :  4وشرٌكه    السٌد صابر السٌد  -  462

 382744برلم       24191424، تارٌخ :  4السٌد صابر السٌد وشرٌكه     -  463

 382744برلم       24191424، تارٌخ :  4دمحم فإاد امٌن حسن وشرٌكة     -  464

 382744برلم       24191424، تارٌخ :  4السٌد صابر السٌد وشرٌكه     -  465

 322418برلم       24191424، تارٌخ :  14574  2424/5/14مكتبه الصفا هشام عوٌس امٌن وشركاه  سارى حتى  -  466

 269221برلم       24191424، تارٌخ :  14642  2421/14/15الصاوي وشركاه  سارى حتى  -  467

 326624برلم       24191421، تارٌخ :  14691  2424/14/19جٌهان سمٌر وشرٌكها  سارى حتى  -  468

 363737برلم       24191421، تارٌخ :  12631  2424/14/23عمرو مراد وشرٌكته  سارى حتى  -  469

 399759برلم       24191421، تارٌخ :  14717  2424/14/15محمود امبابى وشرٌكته  سارى حتى  -  474

 274447برلم       24191421، تارٌخ :  14655العالمٌه مراد كمال جرجس وكمال انور ذكً     -  471

 274447برلم       24191421، تارٌخ :  14655مراد كمال جرجس وكمال انور زكً     -موندٌال  -  472

 287792برلم       24191421تارٌخ : ،  14668  2424/2/28احمد نعٌم وشركاه  سارى حتى  -  473

 287792برلم       24191421، تارٌخ :  14668  2424/2/28شركه احمد نعٌم وشركاه ) نعٌمكو(  سارى حتى  -  474

 287792برلم       24191421، تارٌخ :  14668  2424/2/28شركه نعٌم احمد وشركاه نعٌمكو  سارى حتى  -  475

 255777برلم       24191421، تارٌخ :  14687  2424/2/11ابوالنجا وشرٌكته  سارى حتى الصدٌك الصدٌك  -  476

 255777برلم       24191421، تارٌخ :  14687  2424/2/11الصدٌك الصدٌك ابوالنجا وشركاة  سارى حتى  -  477

برلم       24191421رٌخ : ، تا 14766  2424/14/12شركة حسام ٌحٌى دمحم السعٌد و شرٌكته  سشارى حتى  -  478

399736 

 287792برلم       24191421، تارٌخ :  14668  2424/2/28احمد نعٌم وشركاه  سارى حتى  -  479

برلم       24191421، تارٌخ :  14659  2423/11/11الشركه الكندٌه ) احمد محمود دمحم السعٌد وشركاه(  سارى حتى  -  484

318279 

، تارٌخ :  14659  2423/11/11رٌه الكندٌه للتصدٌر و االستٌراد ناجً برسوم و شركاه  سارى حتى الشركه المص -  481

 318279برلم       24191421

، تارٌخ :  14659  2423/11/11ناجى حنا برسوم وشركاه  سارى حتى  IBEتعدٌل الى/المإسسه الدولٌه للتجاره  -  482

 318279برلم       24191421

، تارٌخ :  14659  2423/11/11. ناجى حنا برسوم وشركاه  سارى حتى I.B.Eٌل الى/المإسسه الدولٌه للتجاره. تعد -  483

 318279برلم       24191421



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191421، تارٌخ :  14659  2423/11/11الشركه المصرٌه الكندٌه )ناجى حنا برسوم وشركاه (  سارى حتى  -  484

 318279برلم   

 329483برلم       24191421، تارٌخ :  14646الشربٌنً وشرٌكته    رامً  -  485

 384412برلم       24191421، تارٌخ :  14743صالح احمد دمحم الكومً وشرٌكه     -  486

 245241برلم       24191421، تارٌخ :  14692  2422/2/29احمد سٌد علً وشرٌكه  سارى حتى  -  487

 245241برلم       24191421، تارٌخ :  14692  2422/2/29ٌكه  سارى حتى دمحم سٌد على وشر -  488

 245241برلم       24191421، تارٌخ :  14692  2422/2/29احمد سٌد علً وشرٌكه  سارى حتى  -  489

 245241برلم       24191421، تارٌخ :  14692  2422/2/29دمحم سٌد على وشرٌكه  سارى حتى  -  494

برلم       24191421، تارٌخ :  14629  2422/1/8كه منى جمٌل خلٌل هارون ورٌهام البٌر فإاد ٌنى  سارى حتى شر -  491

394447 

 394447برلم       24191421، تارٌخ :  14629  2422/1/8هانى ماهر شاكر ورٌهام البٌر فإاد  سارى حتى  -  492

برلم       24191421، تارٌخ :  14629  2422/1/8شركه منى جمٌل خلٌل هارون ورٌهام البٌر فإاد ٌنى  سارى حتى  -  493

394447 

 394447برلم       24191421، تارٌخ :  14629  2422/1/8هانى ماهر شاكر ورٌهام البٌر فإاد  سارى حتى  -  494

،  14645  2424/3/8رٌه ) لٌلً دمحم عبد العزٌز فتحً وشركاءها (  سارى حتى مركز الدراسات التخطٌطٌه والمعما -  495

 358653برلم       24191421تارٌخ : 

، تارٌخ  14645  2424/3/8مركز الدراسات التخطٌطٌه والمعمارٌه )لٌلى دمحم عبد العزٌز فتحى وشركائها(  سارى حتى  -  496

 358653برلم       24191421: 

 233328برلم       24191422، تارٌخ :  14784  2424/14/24ه سامً احمد البٌلً اخوان  سارى حتى شرك -  497

 233328برلم       24191422، تارٌخ :  14784  2424/14/24شركه خلفاء سامى احمد البٌلى  سارى حتى  -  498

 444252برلم       24191422، تارٌخ :  14711  2424/12/2بطرس ٌعموب و شركاه  سارى حتى  -  499

 363724برلم       24191422، تارٌخ :  14713  2424/14/22وجدي جرٌس وشركاه  سارى حتى  -  544

 326943برلم       24191422، تارٌخ :  4  2424/14/34هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها  سارى حتى  -  541

 326943برلم       24191422، تارٌخ :  4  2424/14/34شامل وشركاه  سارى حتى  -  542

 326943برلم       24191422، تارٌخ :  4  2424/14/34هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها  سارى حتى  -  543

 326943برلم       24191422، تارٌخ :  4  2424/14/34شامل وشركاه  سارى حتى  -  544

 326943برلم       24191422، تارٌخ :  4  2424/14/34هبه دمحم منٌر وشرٌكٌها  سارى حتى  -  545

 326943برلم       24191422، تارٌخ :  4  2424/14/34شامل وشركاه  سارى حتى  -  546

 388549برلم       24191422، تارٌخ :  14739  2424/5/12عادل سٌد فراج وشركاه  سارى حتى  -  547



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 389211برلم       24191422، تارٌخ :  14724  2424/14/19هٌثم توفٌك وشرٌكٌة  سارى  -  548

 389211برلم       24191422، تارٌخ :  14724  2424/14/19هٌثم توفٌك وشركاه  سارى  -  549

 131429برلم       24191422، تارٌخ :  14764  2424/14/34سلٌمان حسن دمحم نور وشركاه  سارى حتى  -  514

 399256برلم       24191422، تارٌخ :  14799الجندى فاروق دمحم عبد الوهاب وشركاه     -  511

 323446برلم       24191422، تارٌخ :  14743  2424/6/13مرٌم جورجً مٌخائٌل وشركاها  سارى حتى  -  512

 323446برلم       24191422، تارٌخ :  14743  2424/6/13اٌمن بشري حنا وشركاه  سارى حتى  -  513

 389174برلم       24191422، تارٌخ :  14786  2424/14/11ركاها  سارى حتى نادره على دمحم حسن وش -  514

 389174برلم       24191422، تارٌخ :  14786  2424/14/11فاطمه حسٌن السٌد وشرٌكتها  سارى حتى  -  515

 312224برلم       24191422، تارٌخ :  14784  2423/ 3/ 11اشرؾ فضل وشركاه  سارى حتى -  516

 257247برلم       24191422، تارٌخ :  14747  2424/5/34احمد هٌكل وشركاه  سارى حتى  -  517

 257247برلم       24191422، تارٌخ :  14747  2424/5/34احمد نبوى وشركاة  سارى حتى  -  518

 257247برلم       24191422، تارٌخ :  14747  2424/5/34بالما للسٌاحة ش م م  سارى حتى  -  519

 257247برلم       24191422، تارٌخ :  14747  2424/5/34احمد هٌكل وشركاه  سارى حتى  -  524

 257247برلم       24191422، تارٌخ :  14747  2424/5/34احمد نبوى وشركاة  سارى حتى  -  521

 257247برلم       24191422، تارٌخ :  14747  2424/5/34بالما للسٌاحة ش م م  سارى حتى  -  522

 144892برلم       24191422، تارٌخ :  14751  2423/12/15اسماعٌل احمد دمحم وشركاه  سارى حتى  -  523

، تارٌخ :  14751  2423/12/15حتى  عبد السالم عبد الوهاب عبد الكرٌم وشرٌكه اسماعٌل احمد دمحم  سارى -  524

 144892برلم       24191422

 144892برلم       24191422، تارٌخ :  14751  2423/12/15اسماعٌل احمد  دمحم وشرٌكته  سارى حتى  -  525

 144892برلم       24191422، تارٌخ :  14751  2423/12/15اسماعٌل احمد دمحم وشركاه  سارى حتى  -  526

، تارٌخ :  14751  2423/12/15عبد السالم عبد الوهاب عبد الكرٌم وشرٌكه اسماعٌل احمد دمحم  سارى حتى  -  527

 144892برلم       24191422

 144892برلم       24191422، تارٌخ :  14751  2423/12/15اسماعٌل احمد  دمحم وشرٌكته  سارى حتى  -  528

 144892برلم       24191422، تارٌخ :  14751  2423/12/15سارى حتى  اسماعٌل احمد دمحم وشركاه  -  529

، تارٌخ :  14751  2423/12/15عبد السالم عبد الوهاب عبد الكرٌم وشرٌكه اسماعٌل احمد دمحم  سارى حتى  -  534

 144892برلم       24191422

 144892برلم       24191422تارٌخ :  ، 14751  2423/12/15اسماعٌل احمد  دمحم وشرٌكته  سارى حتى  -  531

  2424/14/8شركه نٌوكومٌت لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه )لواء عادل السمدونً وشركاه(  سارى حتى  -  532

 326328برلم       24191422، تارٌخ :  14728



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

د/عادل  عاطؾ عبد الفتاح السمدونى وشرٌكته   شركه نٌوكومٌت لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت والتورٌدات التجارٌه -  533

 326328برلم       24191422، تارٌخ :  14728  2424/14/8سارى حتى 

  2424/14/8نٌو كومٌت لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت والتورٌدات التجاره )سلوي عبدالمالن وشركاة(  سارى حتى  -  534

 326328برلم       24191422، تارٌخ :  14728

نٌوكومٌت لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه عماد عادل عاطؾ السمدونى وشركاه  سارى حتى  -  535

 326328برلم       24191422، تارٌخ :  14728  2424/14/8

 364799رلم   ب    24191423، تارٌخ :  4  2424/6/11مصطفً دمحم طه وثناء علً عبد هللا وشركاهم  سارى حتى  -  536

    24191423، تارٌخ :  14864  2422/14/4دمحم رضا عبد اللطٌؾ وشرٌكة اٌمن دمحم رضا عبد اللطٌؾ  سارى حتى  -  537

 349451برلم   

برلم       24191423، تارٌخ :  14864  2422/14/4شركة دمحم رضا واٌمن دمحم رضا وشركائهم  سارى حتى  -  538

349451 

برلم       24191423، تارٌخ :  14864  2422/14/4 رضا عبد اللطٌؾ وشرٌكه ) ماس (  سارى حتى اٌمن دمحم -  539

349451 

    24191423، تارٌخ :  14864  2422/14/4دمحم رضا عبد اللطٌؾ وشرٌكة اٌمن دمحم رضا عبد اللطٌؾ  سارى حتى  -  544

 349451برلم   

برلم       24191423، تارٌخ :  14864  2422/14/4شركائهم  سارى حتى شركة دمحم رضا واٌمن دمحم رضا و -  541

349451 

برلم       24191423، تارٌخ :  14864  2422/14/4اٌمن دمحم رضا عبد اللطٌؾ وشرٌكه ) ماس (  سارى حتى  -  542

349451 

 271997برلم       24191423، تارٌخ :  14794  2422/5/1امانً درٌاس باخوم وشركاها  سارى حتى  -  543

 271997برلم       24191423، تارٌخ :  14794  2422/5/1جون رجودت جمٌل مٌخائٌل وشركاهم  سارى حتى  -  544

 271997برلم       24191423، تارٌخ :  14794  2422/5/1جودت جمٌل مٌخائٌل وشركاه  سارى حتى  -  545

برلم       24191423، تارٌخ :  14815  2423/1/16ٌكه  سارى حتى شركة رمضان نور الدٌن عبد السمٌع وشر -  546

353112 

 399924برلم       24191423، تارٌخ :  14837  2424/11/11اٌفلٌن سمٌر ٌنى جٌد وشركاها  سارى حتى   -  547

برلم       24191423: ، تارٌخ  13587  2424/14/23انٌتشً لالشؽال المعدنٌه ) ناجً وشرٌكته هاله (  سارى حتى  -  548

326741 

 344259برلم       24191423، تارٌخ :  14866  2412/2/12محمود  دمحم  احمد وشركاه  سارى حتى  -  549

 344259برلم       24191423، تارٌخ :  14867  2417/2/12محمود  دمحم  احمد وشركاه  سارى حتى  -  554

 344259برلم       24191423، تارٌخ :  14868  2422/2/12محمود  دمحم  احمد وشركاه  سارى حتى  -  551

، تارٌخ :  4  2424/14/29لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  2444مجدي موسً وشركاه ) الماهره  -  552

 326853برلم       24191423



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 363179برلم       24191423، تارٌخ :  14817  2424/9/26سارى حتى   حسناء عبد هللا لطب وشركاه -  553

 142953برلم       24191423، تارٌخ :  14794  27//2423/12الكسندر لٌانوداكس وشرٌكته  سارى حتى  -  554

 142953برلم       24191423، تارٌخ :  14794  27//2423/12جان لٌافوداكٌس وشركاه  سارى حتى  -  555

 142953برلم       24191423، تارٌخ :  14794  27//2423/12محروس ؼطاس ممار وشركاه  سارى حتى  -  556

 142953برلم       24191423، تارٌخ :  14794  27//2423/12الكسندر لٌانوداكس وشرٌكته  سارى حتى  -  557

 142953برلم       24191423ٌخ : ، تار 14794  27//2423/12جان لٌافوداكٌس وشركاه  سارى حتى  -  558

 142953برلم       24191423، تارٌخ :  14794  27//2423/12محروس ؼطاس ممار وشركاه  سارى حتى  -  559

 363761برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/23سلٌمان سٌدهم وشركاه  سارى حتى  -  564

 363761برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/23تى امٌره وسالى سلٌمان سٌدهم  سارى ح -  561

 363761برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/23سلٌمان سٌدهم وشركاه  سارى حتى  -  562

 363761برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/23امٌره وسالى سلٌمان سٌدهم  سارى حتى  -  563

 389115برلم       24191423، تارٌخ :  14838  2424/9/29سٌد احمد نور وشرٌكه  سارى حتى  محمود -  564

 326257برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/3دمحم محمود بدر وحسام ) عطور عالمٌه (  سارى حتى  -  565

برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/3حسام الدٌن دمحم محمود بدر وشرٌكه عطور عالمٌه  سارى حتى  -  566

326257 

 326257برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/3دمحم محمود بدر وحسام ) عطور عالمٌه (  سارى حتى  -  567

برلم       24191423، تارٌخ :  14848  2424/14/3حسام الدٌن دمحم محمود بدر وشرٌكه عطور عالمٌه  سارى حتى  -  568

326257 

برلم       24191423، تارٌخ :  14844  2422/11/22شركه عربٌه لالسكان والمماوالت ش م م  سارى حتى  -  569

274791 

 326762برلم       24191423، تارٌخ :  8  2424-14-24م. فخري ٌونان وشركاه  سارى حتى  -  574

 326762برلم       24191423، تارٌخ :  8  2424-14-24م. فخري ٌونان وشركاه  سارى حتى  -  571

 326762برلم       24191423، تارٌخ :  8  2424-14-24م. فخري ٌونان وشركاه  سارى حتى  -  572

 398994برلم       24191423، تارٌخ :  14798  2424/5/18هانى دمحم عادل دمحم حسن شلبى وشرٌكه  سارى حتى  -  573

 293568برلم       24191423، تارٌخ :  14834  2421/1/13وز وشرٌكته  سارى حتى عبد هللا نار -  574

 193994برلم       24191423، تارٌخ :  14859  2424/1/34البحٌرى وشركاه  سارى حتى  -  575

 193994برلم       24191423، تارٌخ :  14859  2424/1/34البحٌري وشركاه  سارى حتى  -  576

 193994برلم       24191423، تارٌخ :  14859  2424/1/34وشركاه  سارى حتى  لرمان -  577

 319723برلم       24191423، تارٌخ :  14865  2424/1/14الجزار و شركاه  سارى حتى  -  578



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191424، تارٌخ :  14943  2424/5/3المكتب العربً للتجاره والتنمٌه ) دمحم بهجت عاشور وشركاه (   -  579

322189 

 268463برلم       24191424، تارٌخ :  14873  2424/8/27شركه الماهره للسفرٌات والتوكٌالت  سارى حتى  -  584

 359579برلم       24191424، تارٌخ :  8ماجد سمٌر سلٌم اسكندر و شرٌكته     -  581

 359579برلم       24191424، تارٌخ :  8ماجد سمٌر سلٌم اسكندر و شرٌكه     -  582

 282872برلم       24191424، تارٌخ :  14942  2424/5/25شركة شرٌؾ االصٌل وشركاه  سارى حتى  -  583

 319751برلم       24191424، تارٌخ :  14893  2424/1/11خالد عالم و شركاه  سارى حتى  -  584

 325243برلم       24191424، تارٌخ :  14881  2424/8/22عصام حسن دمحم ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  585

 399535برلم       24191424، تارٌخ :  4ماهر دمحم عبد السمٌع و شرٌكه     -  586

 151936م   برل    24191424، تارٌخ :  148894  2423/8/4شركه فهٌم وشركاه  سارى حتى  -  587

 265465برلم       24191424، تارٌخ :  14941  2421/1/23احمد مرسً احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  588

 265465برلم       24191424، تارٌخ :  14941  2421/1/23خلفاء احمد مرسً  سارى حتى  -  589

 265465برلم       24191424، تارٌخ :  14941  2421/1/23احمد مرسً احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  594

 265465برلم       24191424، تارٌخ :  14941  2421/1/23خلفاء احمد مرسً  سارى حتى  -  591

 254493برلم       24191425، تارٌخ :  1466  2423/14/25فندق هابٌتون سنٌه جبره وشركاها  سارى حتى  -  592

 254493برلم       24191425، تارٌخ :  1466  2423/14/25حتى فندق هابٌتون سهٌر شكري وشركاها  سارى  -  593

 359471برلم       24191427، تارٌخ :  14944  2424/4/12هبه عمر وشرٌكها  سارى حتى  -  594

 359471برلم       24191427، تارٌخ :  14944  2424/4/12رضا عمر عبد الحمٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  595

 364661برلم       24191427، تارٌخ :  14973  2424/6/5وشرٌكه  سارى حتى  احمد انٌس -  596

 364661برلم       24191427، تارٌخ :  14973  2424/6/5احمد انٌس وشركاة  سارى حتى  -  597

 282488برلم       24191427، تارٌخ :  14964  2424/4/25مٌالد واسٌلً للته وشركاه  سارى حتى  -  598

برلم       24191427، تارٌخ :  14946  2424/14/14مخبز وحلوانً رمسٌس )طارق ابراهٌم وشركاه (  سارى حتى  -  599

285245 

برلم       24191427، تارٌخ :  14941  2424/12/9سمارت جروب " اسالم عوض وشرٌكه "  سارى حتى  -  644

389419 

 124141برلم       24191427، تارٌخ :  14974  2424/6/3شركة عبدالفتاح االبحر وشركاه  سارى حتى  -  641

 124141برلم       24191427، تارٌخ :  14974  2424/6/3فندق كارلتون ) عبدالفتاح االبحر  وشركاه  سارى حتى  -  642

 312139برلم       24191427، تارٌخ :  4  2418/3/9اسامه دمحم عبده وشركاه   -  643



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    24191427، تارٌخ :  14949  2424/7/1متحده لالنشاءات الحدٌثه ) طارق ابراهٌم وشركاه(  سارى حتى الشركه ال -  644

 283421برلم   

    24191427، تارٌخ :  14949  2424/7/1الشركه المتحده لالنشاءات الحدٌثه )مصطفى موسى وشركاه (  سارى حتى  -  645

 283421برلم   

برلم       24191427، تارٌخ :  14949  2424/7/1نشاءات الحدٌثه)اٌهاب نور وشركاه(  سارى حتى الشركه المتحده لال -  646

283421 

برلم       24191427، تارٌخ :  14985  2424/3/21شركة الفامٌتال لالنشاءات والصناعات المعدنٌة  سارى حتى  -  647

321326 

برلم       24191427، تارٌخ :  14938  2424/3/21(  سارى حتى  البراق للمماوالت ) هشام النمادى وشرٌكتة -  648

358991 

 259438برلم       24191427، تارٌخ :  15449  2424/14/14طارق احمد عبدالحمٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  649

 259438برلم       24191427، تارٌخ :  15449  2424/14/14طارق احمد عبد الحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  614

 259438برلم       24191427، تارٌخ :  15449  2424/14/14طارق احمد عبدالحمٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  611

 259438برلم       24191427، تارٌخ :  15449  2424/14/14طارق احمد عبد الحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  612

 347658برلم       24191427، تارٌخ :  15443  2422/9/13عادل سعودى وشرٌكه  سارى حتى  -  613

 347658برلم       24191427، تارٌخ :  15443  2422/9/13مهدٌه دمحم المصري وشركاها  سارى حتى  -  614

 347658برلم       24191427، تارٌخ :  15443  2422/9/13حتى عادل سعودي وشركاه  سارى  -  615

برلم       24191427، تارٌخ :  14939  2424/7/34شركه جولد جوي هولٌداي اٌجٌبت ش . م . م  سارى حتى  -  616

283887 

برلم       24191427، تارٌخ :  14939  2424/7/34شركه عز الدٌن عثمان عبدالواحد وشرٌكه  سارى حتى  -  617

283887 

برلم       24191427، تارٌخ :  14939  2424/7/34شركه جولد جوي هولٌداي اٌجٌبت ش . م . م  سارى حتى  -  618

283887 

برلم       24191427، تارٌخ :  14939  2424/7/34شركه عز الدٌن عثمان عبدالواحد وشرٌكه  سارى حتى  -  619

283887 

،  15444  2423/12/6حمد عبدالحلٌم نصار وورثه المرحوم / سٌد احمد عبدالحلٌم نصار  سارى حتى ورثه المرحوم / ا -  624

 254755برلم       24191427تارٌخ : 

 361223برلم       24191427، تارٌخ :  14989  2424/6/26احمد عبدالجواد عبدالعال وشركاه  سارى حتى  -  621

 361223برلم       24191427، تارٌخ :  14989  2424/6/26لجواد وشركاه  سارى حتى عبد الجواد عبد العال عبد ا -  622

 361223برلم       24191427، تارٌخ :  14989  2424/6/26العالمٌه للتجاره والتوكٌالت  سارى حتى  -  623

 361223برلم       24191427، تارٌخ :  14989  2424/6/26احمد عبدالجواد عبدالعال وشركاه  سارى حتى  -  624



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 361223برلم       24191427، تارٌخ :  14989  2424/6/26عبد الجواد عبد العال عبد الجواد وشركاه  سارى حتى  -  625

 361223برلم       24191427، تارٌخ :  14989  2424/6/26العالمٌه للتجاره والتوكٌالت  سارى حتى  -  626

برلم       24191428، تارٌخ :  15455  2423/5/24ح دمحم عٌسً وشرٌكه  سارى حتى شركه االٌمان للتجاره صال -  627

313783 

 263585برلم       24191428، تارٌخ :  15445مصراسبورتس عبدالعزٌز عمر وشركاه     -  628

 399428برلم       24191428، تارٌخ :  4  2424/8/13احمد كرم دمحم صالح وشرٌكه  سارى حتى  -  629

 399428برلم       24191428، تارٌخ :  4  2424/8/13دمحم على دمحم صالح وشركاه  سارى حتى  -  634

 266679برلم       24191428، تارٌخ :  15466عزٌز نجٌب ودمحم عٌد وشركاهم     -  631

 266679برلم       24191428، تارٌخ :  15466شركه محمود وٌاسر دمحم     -  632

 266679برلم       24191428، تارٌخ :  15466شركة ٌاسر دمحم عبد الرازق وشرٌكته     -  633

 364151برلم       24191428، تارٌخ :  15417  2424/11/16حسام عزت وشرٌكته  سارى حتى  -  634

 399466  برلم     24191428، تارٌخ :  15458  2424/8/24حسن دمحم عبد الفتاح وشرٌكته  سارى حتى  -  635

برلم       24191428، تارٌخ :  15468  2424/6/6المكتب الهندسً للمماوالت / اسماعٌل اللٌثً وشركاه  سارى حتى  -  636

257335 

    24191428، تارٌخ :  15468  2424/6/6المكتب الهندسً للمماوالت _ سعد فضل واسماعٌل اللٌثً  سارى حتى  -  637

 257335برلم   

، تارٌخ :  15468  2424/6/6اسماعٌل اسماعٌل اللٌثى وشرٌكته  سارى حتى  -الشركة المصرٌة للمماوالت  -  638

 257335برلم       24191428

 257335برلم       24191428، تارٌخ :  15468  2424/6/6دمحم اسماعٌل اللٌثى وشركاه  سارى حتى  -  639

 393454برلم       24191428، تارٌخ :  15477رامى ماهر وشرٌكه     -  644

برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه احسان هادي محمود شعٌب وشركاها  سارى حتى  -  641

326444 

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه حمدى محمود علٌوه وشرٌكه  سارى حتى  -  642

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11دى محمود علٌوه وشرٌكته  سارى حتى شركه حم -  643

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركة حمدى محمود علٌوة وشركاة  سارى حتى  -  644

برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه احسان هادي محمود شعٌب وشركاها  سارى حتى  -  645

326444 

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه حمدى محمود علٌوه وشرٌكه  سارى حتى  -  646

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه حمدى محمود علٌوه وشرٌكته  سارى حتى  -  647

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11حمود علٌوة وشركاة  سارى حتى شركة حمدى م -  648



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه احسان هادي محمود شعٌب وشركاها  سارى حتى  -  649

326444 

 326444برلم       24191428رٌخ : ، تا 15497  2424/14/11شركه حمدى محمود علٌوه وشرٌكه  سارى حتى  -  654

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركه حمدى محمود علٌوه وشرٌكته  سارى حتى  -  651

 326444برلم       24191428، تارٌخ :  15497  2424/14/11شركة حمدى محمود علٌوة وشركاة  سارى حتى  -  652

 359254برلم       24191428، تارٌخ :  15485 وشرٌكها    سعاد محمود رضا دمحم -  653

 359254برلم       24191428، تارٌخ :  15485سعاد محمود لطب زٌدان وشرٌكها     -  654

 364944برلم       24191428، تارٌخ :  15433  2424/6/15ولٌد الفحله وشركائه  سارى حتى  -  655

 364944برلم       24191428، تارٌخ :  15433  2424/6/15ركاها  سارى حتى كوثر احمد على خلٌل وش -  656

 324113برلم       24191428، تارٌخ :  15411  2424/7/9طارق صبري جرجس وشرٌكه  سارى حتى  -  657

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  658

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى به -  659

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19خالد صالح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى حتى  -  664

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  661

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19بهاء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  662

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19خالد صالح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى حتى  -  663

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  664

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19بهاء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  665

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19خالد صالح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى حتى  -  666

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  667

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19بهاء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  668

 358933برلم       24191429: ، تارٌخ  15153  2424/3/19خالد صالح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى حتى  -  669

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  674

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19بهاء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  671

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19تى خالد صالح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى ح -  672

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  673

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19بهاء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  674

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19ح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى حتى خالد صال -  675



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19اٌة بى سى  ترافل  سارى حتى  -  676

 358933رلم   ب    24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19بهاء الدٌن دمحم سلٌم وشركاه  سارى حتى  -  677

 358933برلم       24191429، تارٌخ :  15153  2424/3/19خالد صالح احمد الشرٌؾ وشركاه  سارى حتى  -  678

 383659برلم       24191429، تارٌخ :  15132  2422/1/13انسى عبد الفتاح الشٌن وشركاه  سارى حتى  -  679

 325492برلم       24191429، تارٌخ :  15144  2424/8/34اشرؾ شحاته طلبه مناع وشركاه  سارى حتى  -  684

 352674برلم       24191429، تارٌخ :  15131  2423/4/18شركه مجدى عادل وشرٌكه  سارى حتى  -  681

 352674برلم       24191429، تارٌخ :  15131  2423/4/18شركه مجدى عادل وشركٌته  سارى حتى  -  682

، تارٌخ :  15172  2424/7/34ادل تماس جاد وعنهم فوزٌه سلٌمان واصؾ وشركاها  سارى حتى شركه ورثه ع -  683

 284396برلم       24191429

برلم       24191429، تارٌخ :  15172  2424/7/34شركه سان بوال سنتر عادل تماس جاد واوالده  سارى حتى  -  684

284396 

 259614برلم       24191429، تارٌخ :  15124  2424/11/12شركاة  سارى حتى رمضان زٌن العابدٌن دمحم احمد و -  685

 259614برلم       24191429، تارٌخ :  15124  2424/11/12زٌن العابدٌن دمحم احمد وشركاه  سارى حتى  -  686

 259614برلم       24191429، تارٌخ :  15124  2424/11/12رمضان زٌن العابدٌن دمحم احمد وشركاة  سارى حتى  -  687

 259614برلم       24191429، تارٌخ :  15124  2424/11/12زٌن العابدٌن دمحم احمد وشركاه  سارى حتى  -  688

، تارٌخ :  15123  2424/3/23عباس خلٌل دمحم ومنى خلٌل دمحم وخلٌل عباس خلٌل واحمد عباس خلٌل  سارى حتى  -  689

 359474برلم       24191429

برلم       24191429، تارٌخ :  15123  2424/3/23عباس خلٌل دمحم ومنى خلٌل دمحم وخلٌل عباس خلٌل  سارى حتى  -  694

359474 

 296352برلم       24191434، تارٌخ :  15235  2421/6/24االشراؾ للعطاره ٌوسؾ محمود وشركاه  سارى حتى  -  691

 396664برلم       24191434، تارٌخ :  15213  2423/1/5ركاه  سارى حتى رامى عاطؾ عبد العزٌز الخشاب وش -  692

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24سٌد سعد سٌد وشرٌكة  سارى حتى  -  693

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24ناصر مبرون موسً وشرٌكه  سارى حتى  -  694

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24خالد سٌد سعد وشركاه  سارى حتى  -  695

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24سٌد سعد سٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  696

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24سٌد سعد سٌد وشركاه  سارى حتى  -  697

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24سٌد سعد سٌد وشرٌكة  سارى حتى  -  698

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24ناصر مبرون موسً وشرٌكه  سارى حتى  -  699

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24خالد سٌد سعد وشركاه  سارى حتى  -  744



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 278947برلم       24191434، تارٌخ :  15183  2424/9/24سٌد سعد سٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  741

 278947برلم       24191434 ، تارٌخ : 15183  2424/9/24سٌد سعد سٌد وشركاه  سارى حتى  -  742

برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23شركه الصفوة الهندسٌه )على كامل و شركاه(  سارى حتى  -  743

259282 

 259282برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23الصفوه الهندسٌه للمماوالت ش.م.م  سارى حتى  -  744

    24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23فوة الهندسٌة مهندس / على كامل وشرٌكتة  سارى حتى شركة الص -  745

 259282برلم   

برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23شركة الصفوة الهندسٌة م/ نٌفٌن على كامل  وشركاة  سارى حتى  -  746

259282 

برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23امل دمحم وشركاة  سارى حتى شركة الصفوة الهندسٌة م/ على ك -  747

259282 

برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23شركه الصفوة الهندسٌه )على كامل و شركاه(  سارى حتى  -  748

259282 

 259282برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23الصفوه الهندسٌه للمماوالت ش.م.م  سارى حتى  -  749

    24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23شركة الصفوة الهندسٌة مهندس / على كامل وشرٌكتة  سارى حتى  -  714

 259282برلم   

برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23شركة الصفوة الهندسٌة م/ نٌفٌن على كامل  وشركاة  سارى حتى  -  711

259282 

برلم       24191434، تارٌخ :  15227  2424/14/23شركة الصفوة الهندسٌة م/ على كامل دمحم وشركاة  سارى حتى  -  712

259282 

  2424/8/26الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه الهالى لصر الطاهره  سارى حتى  75لسنه  149طبما الحكام المانون  -  713

 389412برلم       24191434: ، تارٌخ  15189

 231859برلم       24191434، تارٌخ :  15198  2424/5/28سامً ابو كلٌل وشركاه  سارى حتى  -  714

 245752برلم       24191434، تارٌخ :  15153  2422/3/8علً الباجوري وشركاه  سارى حتى  -  715

، تارٌخ :  15249  2422/14/15عبد العزٌز السٌد وشركائه (  سارى حتى شركه مصر للتجاره والهندسه والتوزٌع )دمحم  -  716

 349269برلم       24191434

 361188برلم       24191434، تارٌخ :  15191البركات لتجاره المانٌفاتوره     -  717

 361188برلم       24191434، تارٌخ :  15191عاطؾ سٌد بركات وشركاه     -  718

 389184برلم       24191434، تارٌخ :  15238  2424/14/13اشرؾ كانٌان وشركاه  سارى حتى  دمحم -  719

 259538برلم       24191434، تارٌخ :  12547  2424/11/7دكتور  محب وشركاه  سارى حتى  -  724

 259538برلم       24191434، تارٌخ :  12547  2424/11/7دكتور  محب وشركاه  سارى حتى  -  721



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 399754برلم       24191434، تارٌخ :  15184  2424/14/14هانئ ؼالى وشركاه  سارى حتى  -  722

 315642برلم       24191434، تارٌخ :  15243  2423/8/1ٌوسؾ حبٌب عٌاد و شركاه  سارى حتى  -  723

 315642برلم       24191434، تارٌخ :  15243  2423/8/1ٌوسؾ حبٌب عٌاد وشرٌكه  سارى حتى  -  724

 164584برلم       24191434، تارٌخ :  15198  2424/6/24مصطفً احمد دمحم البرلس وشركاه  سارى حتى  -  725

 164584برلم       24191434، تارٌخ :  15198  2424/6/24شركه اللنشات الحدٌثه اوالد البرلس  سارى حتى  -  726

 196984برلم       24191431، تارٌخ :  15477  2424-6-24رضا عبدالوهاب عبدالعلٌم وشركاه  سارى حتى  -  727

 196984برلم       24191431، تارٌخ :  15477  2424-6-24جمال دمحم محمود وشركاه  سارى حتى  -  728

 397419لم   بر    24191431، تارٌخ :  15294دمحم دمحم كمال وشرٌكه     -  729

برلم       24191431، تارٌخ :  15276  2424-11-15مودرن دٌزل سٌرفٌس )شرٌؾ بدوى وشرٌكة(  سارى حتى  -  734

399932 

 147411برلم       24191431، تارٌخ :  15289  2421/6/21مهران و شركاه  سارى حتى  -  731

 147411برلم       24191431، تارٌخ :  15289  2421/6/21ورثة مهران وشرٌكهم  سارى حتى  -  732

، تارٌخ :  15324  2424-5-15مخبز نصؾ الً سٌر مزدوج ملدن }سعٌد عبد الؽنً دمحم وشركاه {  سارى حتى  -  733

 257435برلم       24191431

 257435   برلم    24191431، تارٌخ :  15324  2424-5-15مخبز بلدي سعٌد عبدالؽنً وشركاه  سارى حتى  -  734

 364574برلم       24191431، تارٌخ :  15278  2424-5-34حسٌن عبد الرحمن سلٌمان دمحم وشركاه  سارى حتى  -  735

 217791برلم       24191431، تارٌخ :  15261  2422/3/23طارق السرسى وشركاه  سارى حتى  -  736

 217791برلم       24191431، تارٌخ :  15261  2422/3/23سمٌر سٌد عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  737

برلم       24191431، تارٌخ :  15299  2424/14/24شركه الصفا للتجاره )مهندس لإى الفزي وشركاه (  سارى حتى  -  738

291922 

برلم       24191431، تارٌخ :  15299  2424/14/24لإى الفزى وشرٌكته(  سارى حتى 4شركة الصفا للتجارة )م -  739

291922 

 364381برلم       24191431، تارٌخ :  15286  2424/5/23امٌر مٌخائٌل مسٌحه وشركاه  سارى حتى  -  744

 397574برلم       24191431، تارٌخ :  15319  2423-7-8برٌماتن المابضة لالستثمار والتنمٌه ش.م.م  سارى حتى  -  741

 325547برلم       24191431، تارٌخ :  15262  2424/9/3سعٌد وشرٌكه  سارى حتى  شركه االتحاد التجارٌه ولٌد -  742

 325547برلم       24191431، تارٌخ :  15262  2424/9/3ولٌد سعٌد وشركاه  سارى حتى  -  743

 325547برلم       24191431، تارٌخ :  15262  2424/9/3شركه االتحاد والتجارٌه ولٌد سعٌد وشركاه  سارى حتى  -  744

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 122561برلم       24191447مفٌد سٌد دمحم رمضان  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 273468برلم       24191447احمد عبدالفتاح مصطفى  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 181539برلم       24191434جدٌد الرهن ، تارٌخ : لاصد كرٌم بٌومً  ت -  3

 181539برلم       24191434بٌومً سٌد حسن مسعود  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  4

 226712برلم       24191434مجاهد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 299391برلم       24191442المصرٌه لتجاره وصناعه الحدٌد والصلب  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 344714م   برل    24191442دمحم وفٌك و شركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 344714برلم       24191442دمحم وفٌك و شركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

 249486برلم       24191443شركه محمود الشٌتً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  4

عب االطفال  لٌد رهن لصالح البنن االهلى المصرى ، شركة خالد لتجارة االدوٌة والمستلزمات الطبٌة مستحضرات التجمٌل ول -  5

 341484برلم       24191447تارٌخ : 

 348945برلم       24191448سالمه سٌد احمد وشركاه  تجدٌد رهن ، تارٌخ :  -  6

أ توثٌك البنون بتارٌخ  146الشركه الطبٌه العربٌه الدولٌه  لٌد رهن لصالح بنن الشركة المصرفٌه العربٌه الدولٌه برلم توثٌك  -  7

 211652برلم       24191448، تارٌخ :  2419/9/26

 276732برلم       24191448نادر كامل وشرٌكه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  8

برلم       24191448ء بنون ، تارٌخ : 153دمحم عرفه وهشام مختار  لٌد رهن لصالح البنن االهلى المصرى موثٌك برلم  -  9

366249 

    24191448ء بنون ، تارٌخ : 153دمحم احمد مصطفً عرفه وشرٌكته  لٌد رهن لصالح البنن االهلى المصرى موثٌك برلم  -  14

 366249برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24191448ء بنون ، تارٌخ : 153دمحم عرفه وهشام مختار  لٌد رهن لصالح البنن االهلى المصرى موثٌك برلم  -  11

366249 

    24191448ء بنون ، تارٌخ : 153دمحم احمد مصطفً عرفه وشرٌكته  لٌد رهن لصالح البنن االهلى المصرى موثٌك برلم  -  12

 366249برلم   

 327648برلم       24191448م  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : 4م4{ شs-P-Iسٌجما للصناعات الدوائٌه } -  13

ٌه  تدوٌن بٌانات بدمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : شركه المهندس الوطنٌه للمنتجات الؽذائ -  14

 247442برلم       24191449

 247442برلم       24191449شركه المهندس الوطنٌه للمنتجات الؽذائٌه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  15

 292943برلم       24191414ارٌخ : هابٌتكس لصناعه المنسوجات الفاخره عزت العمده وشركاه  شطب الرهن ، ت -  16

 292943برلم       24191414هابٌتكس لصناعة المنسوجات الفاخرة ابناء عزت العمدة  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  17

لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  11493هابٌتكس لصناعه المنسوجات الفاخره عزت العمده وشركاه  شطب الرهن رلم  -  18

 292943لم   بر    24191414

لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  11493هابٌتكس لصناعة المنسوجات الفاخرة ابناء عزت العمدة  شطب الرهن رلم  -  19

 292943برلم       24191414

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ :  8444444محمود حسنً عبدالمادر وشرٌكه  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  24

 268677برلم       24191414

ثمانٌة ملٌون جنٌها  8444444محمود حسنى عبد المادر و وشركاه ) كوباد اٌجٌبت (  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  21

 268677برلم       24191414فمط الؼٌر ، تارٌخ : 

الموافمه على اندماج شركه كوباد فارما محمود حسنى عبد المادر وشركاه فى شركه كوباد اٌجٌبت للتجارة والصناعات  -  22

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ :  8444444الدوائٌه) كوباد فارما (ش م م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ 

 268677برلم       24191414

ثمانٌة  8444444اٌجٌبت للتجاره والصناعات الدوائٌه )كوباد فارما( ش.م.م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ كوباد  -  23

 268677برلم       24191414ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ : 

ملٌون جنٌها فمط ثمانٌة  8444444كوباد اٌجٌبت للتجارة والصناعات الدوائٌة ش.م.م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  24

 268677برلم       24191414الؼٌر ، تارٌخ : 

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ :  8444444محمود حسنً عبدالمادر وشرٌكه  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  25

 268677برلم       24191414

ثمانٌة ملٌون جنٌها  8444444جارى لصالح بنن مصر بمبلػ محمود حسنى عبد المادر و وشركاه ) كوباد اٌجٌبت (  رهن ت -  26

 268677برلم       24191414فمط الؼٌر ، تارٌخ : 

الموافمه على اندماج شركه كوباد فارما محمود حسنى عبد المادر وشركاه فى شركه كوباد اٌجٌبت للتجارة والصناعات  -  27

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ :  8444444نن مصر بمبلػ الدوائٌه) كوباد فارما (ش م م  رهن تجارى لصالح ب

 268677برلم       24191414

ثمانٌة  8444444كوباد اٌجٌبت للتجاره والصناعات الدوائٌه )كوباد فارما( ش.م.م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  28

 268677برلم       24191414ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط  8444444كوباد اٌجٌبت للتجارة والصناعات الدوائٌة ش.م.م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  29

 268677برلم       24191414الؼٌر ، تارٌخ : 

ر ، تارٌخ : ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط الؼٌ 8444444محمود حسنً عبدالمادر وشرٌكه  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  34

 268677برلم       24191414

ثمانٌة ملٌون جنٌها  8444444محمود حسنى عبد المادر و وشركاه ) كوباد اٌجٌبت (  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  31

 268677برلم       24191414فمط الؼٌر ، تارٌخ : 

مادر وشركاه فى شركه كوباد اٌجٌبت للتجارة والصناعات الموافمه على اندماج شركه كوباد فارما محمود حسنى عبد ال -  32

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ :  8444444الدوائٌه) كوباد فارما (ش م م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ 

 268677برلم       24191414

ثمانٌة  8444444جارى لصالح بنن مصر بمبلػ كوباد اٌجٌبت للتجاره والصناعات الدوائٌه )كوباد فارما( ش.م.م  رهن ت -  33

 268677برلم       24191414ملٌون جنٌها فمط الؼٌر ، تارٌخ : 

ثمانٌة ملٌون جنٌها فمط  8444444كوباد اٌجٌبت للتجارة والصناعات الدوائٌة ش.م.م  رهن تجارى لصالح بنن مصر بمبلػ  -  34

 268677برلم       24191414الؼٌر ، تارٌخ : 

 275167برلم       24191414عبدالحً احمد مرسً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ :  -  35

مصرٌه للتجاره والصناعه عبدالحً احمد مرسً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ :  -  36

 275167برلم       24191414

    24191414الصناعه سوسن احمد مرسً وشركاها  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ : مصرٌه للتجاره و -  37

 275167برلم   

مصرٌه للتجاره والصناعه عبد الحً احمد مرسً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ :  -  38

 275167برلم       24191414

 275167برلم       24191414مرسً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ :  عبدالحً احمد -  39

مصرٌه للتجاره والصناعه عبدالحً احمد مرسً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ :  -  44

 275167برلم       24191414

    24191414د مرسً وشركاها  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ : مصرٌه للتجاره والصناعه سوسن احم -  41

 275167برلم   

مصرٌه للتجاره والصناعه عبد الحً احمد مرسً وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن التعمٌر واالسكان ، تارٌخ :  -  42

 275167برلم       24191414

 247442برلم       24191417ت الؽذائٌه  شطب الرهن ، تارٌخ : شركه المهندس الوطنٌه للمنتجا -  43

 247442برلم       24191417شركه المهندس الوطنٌه للمنتجات الؽذائٌه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  44

 247442برلم       24191417شركه المهندس الوطنٌه للمنتجات الؽذائٌه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  45

 244668برلم       24191424وق سالم وشركاهم  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى المتحد مصر ، تارٌخ : ورثه فار -  46

برلم       24191424الشركه الحدٌثه للهندسه والمماوالت  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى المتحد مصر ، تارٌخ :  -  47

244668 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌككو ( فاروق سالم وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى المتحد مصر ، تارٌخ الشركه الحدٌثه للهندسه والمماوالت )  -  48

 244668برلم       24191424: 

    24191422شركة ابرامار هولدنج ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصه  شطب الرهن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  49

 297866برلم   

    24191422ى ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصه  شطب الرهن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : بورسعٌد للنمل البحر -  54

 297866برلم   

    24191422شركة ابرامار هولدنج ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصه  شطب الرهن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  51

 297866برلم   

    24191422بورسعٌد للنمل البحرى ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصه  شطب الرهن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  52

 297866برلم   

    24191422شركة ابرامار هولدنج ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصه  شطب الرهن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  53

 297866برلم   

    24191422بورسعٌد للنمل البحرى ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصه  شطب الرهن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  54

 297866برلم   

الشركه المصرٌه االلمانٌه لالستثمار الصناعً محً الدٌن دمحم ابراهٌم السمالوطً  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى ، تارٌخ  -  55

 313521برلم       24191423: 

 253336برلم       24191423ٌوسؾ ابراهٌم وشركاه  تجدٌد الرهن لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ :  -  56

برلم       24191423رٌتا ٌوسؾ ٌوسؾ بولس  وشرٌكتها  تجدٌد الرهن لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ :  -  57

253336 

 193424برلم       24191423اب وشرٌكه  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى ، تارٌخ : حسٌن عبدالسٌد خط -  58

برلم       24191424شركه ودٌان مصر مهندس دمحم جوهر وثروت عبدالمادر ومصطفً عبدالعزٌز  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  59

282875 

تدوٌن بٌانات لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ :  الشركه العربٌه للجوارب بورجورا شركه ذات مسئولٌه محدوده  -  64

 255292برلم       24191427

الشركه العربٌه للجوارب بورجورا شركه ذات مسئولٌه محدوده  تجدٌد الرهن لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  61

 255292برلم       24191427

 268716برلم       24191429تارٌخ :  شركه اوالد محمود سالم  تجدٌد الرهن ، -  62

    24191429شركة النصر العمال المماوالت العمومٌة والمحاجر ) عبد المنعم احمد نصر وشركاة (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  63

 384487برلم   

برلم       24191429تارٌخ :  شركه النصر العمال التورٌدات العمومٌه والمحاجر عبد المنعم احمد وشرٌكه  تجدٌد الرهن ، -  64

384487 

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


