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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن بوفٌه ،  212388برلم  21191111، لٌد فى  111110111زٌنب عبدالؽنى عبدالعال هدٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -بجوار عمارة المكرونه  2مدخل  47بجهة : الناصرٌه الجدٌده بلون 

عن خدمات  212411برلم  21191115، لٌد فى  51110111ابراهٌم السٌد عبدالرحٌم معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -تنظٌم حارة ابن عاصم متفرع من باب الملون  18016 -المحمول ، بجهة : كرموز 

عن مكتب  212413برلم  21191116، لٌد فى  151110111منال خالد احمد عبدالفتاح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 سؾابو ٌو -نمل ، بجهة : شارع الفرن الشندوٌلى 

، لٌد فى  1111110111دمحم فرج عبدالرازق ضٌؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ضٌؾ هللا للمماوالت العمومٌه  -  4

 لسم -الطرٌك الصحراوى عزبة سعٌد هاشم بجوار بنزٌنة ؼٌث  23عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ن  212378برلم  21191118

عن عطاره  212387برلم  21191119، لٌد فى  111110111د ، رأس ماله ،  احمد عاطؾ بسٌونى مرعى  ، تاجر فر -  5

 لسم -وعالفه ، بجهة : ابوٌوسؾ بحرى طرٌك مطروح لبل مدخل الحدٌد والصلب 

عن بٌع لوحات فنٌة  212412برلم  21191121، لٌد فى  111110111صفاء دمحم ؼرٌب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -شمة  -االرضً  -مسجد ابو النصر البٌطاش  ، بجهة : شارع

عن مكتب رحالت ،  212431برلم  21191127، لٌد فى  121110111دمحم احمد دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم -بجوار مسجد مساكن عبدالمادر المدٌمه  41بلون  1بجهة : مدخل 

عن بٌع احذٌه  212441برلم  21191131، لٌد فى  211110111أس ماله ،  احمد السٌد احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، ر -  8

طرٌك اسكندرٌه مطروح امام مدرسة االورمان بجوار  1805ومالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه و احزمه ، بجهة : الكٌلو 

 لسم -ابوٌوسؾ  -كافٌترٌا موكا 

عن تعبئة مواد  212412برلم  21191116، لٌد فى  511110111أس ماله ،  شٌماء البدرى دمحم عبدالراشد  ، تاجر فرد ، ر -  9

 لسم -ؼذائٌه ، بجهة : شارع الكٌنج المدٌم بحرى السكه الحدٌد بجوار سنترال الطٌب 

عن  199796برلم  21191124، لٌد فى  11110111دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

مجمع الصناعات  -ستٌن )بشرط استصدار التراخٌص الالزمه( ، بجهة : زاوٌه عبد المادر طرٌك البتروكٌماوٌات مصنع بال

 لسم - 9البالستٌكٌه عنبر رلم 

عن  199796برلم  21191124، لٌد فى  11110111دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

( طرٌك اسكندرٌه 2محل ) -امام المظلوم للسٌرامٌن  23تصدار التراخٌص الالزمه( ، بجهة : كٌلو مصنع بالستٌن )بشرط اس

 دائم 199796وممٌد برلم سجل  -ونشاطه استٌراد وتصدٌر  -لسم الدخٌله  -مطروح 

عن بٌع  212432برلم  21191127، لٌد فى  311110111كرٌم دمحم عبٌد ابوالماسم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شارع طرٌك اسكندرٌه مطروح بالدور االول لبل شارع خٌرهللا  127وصٌانه وتركٌب وحدات معالجه المٌاه ، بجهة : 

عن  212448برلم  21191131، لٌد فى  111110111مصطفى مسعود محجوب مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -ٌه شارع عائشه الطٌمور 8بوفٌه ، بجهة : 

عن مكتب تصدٌر  212377برلم  21191117، لٌد فى  411110111فاضل لطفى على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -داخل زلاق ابن كمال باشا متفرع من شارع الكواكبى  112داخل زلاق  -شارع السٌاله  44 - 42تنظٌم  2، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن  212426برلم  21191127، لٌد فى  151110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود موسى عبدالمنعم الصؽٌر   -  15

 لسم -البٌطاش  -شارع الحى  4تورٌدات فندلٌه ) خزؾ وصٌنى وكاسات وادوات مطبخ ( ، بجهة : 

مكتب عن  212439برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -حاره الواحات ؼرفه من شمه  38رحالت ، بجهة : 

عن مكتب  212366برلم  21191111، لٌد فى  511110111عبدهللا احمد دمحم محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم -مع دار السالم  16شارع  -نمل ، بجهة : جمرن 

عن مكتب ادارى  197675برلم  21191117، لٌد فى  1511110111ماله ،  دمحم دمحم عللى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس  -  18

 لسم -( 11الدور الثالث شمه ) -ستانلى  -طرٌك الجٌش  278وتورٌد االخشاب ، بجهة : 

عن مكتب ادارى  197675برلم  21191117، لٌد فى  1511110111دمحم دمحم عللى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

االسكندرٌه ،  -لسم محرم بن  -عزبه ابوزٌد بجوار مخزن االهرام  -ابٌس المرٌه العاشره  -االخشاب ، بجهة : محرن بن وتورٌد 

 دائم 197675ونشاطه ورشه تصنٌع االخشاب والمعادن ومعرضها وعموم التصدٌر ، وممٌد برلم 

عن صالون حالله ،  212419برلم  21191121لٌد فى ،  11110111احمد فاٌد دمحم الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -البٌطاش الرئٌسً اول شارع الرٌاضى بجوار البنن االهلى  55بجهة : 

عن تجارة خرده ،  212418برلم  21191117، لٌد فى  211110111جابر ابراهٌم دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم-عٌن ناصٌه البٌهمً شارع لره ال 39بجهة : مٌنا البصل 

عن بٌع  212425برلم  21191124، لٌد فى  111110111سهٌر عبدالعزٌز منصور ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شارع كرموز  29اكسسوار موبٌالت ، بجهة : 

عن معرض  212417برلم  21191123، لٌد فى  111110111سعٌد مراجع بشٌر مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -ابوتالت لبلى الطرٌك امام اسكندرٌه الجدٌده بجوار معرض المها  25سٌارات ، بجهة : ن

عن بٌع طٌور ،  212393برلم  21191114، لٌد فى  111110111ٌسرى دمحم ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -ش جامع الشٌخ  5 -بجهة : منشٌه 

عن بٌع  212379برلم  21191118، لٌد فى  121110111السٌد اسماعٌل عبدالنعٌم عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -شارع مسجد الشرلاوى  -احذٌه ، بجهة : العامرٌه 

باعه وبٌع عن ط 212411برلم  21191121، لٌد فى  511110111سهٌر احمد شعبان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

مستلزمات مدرسٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت بناء على موافمه امنٌه 

 لسم -الصبحٌه  -شارع عماد الدٌن من شارع المرسى  2، بجهة :  2119/9/23فى  422وارد رلم 

عن مصنع  212421برلم  21191123، لٌد فى  311110111رأس ماله ،   خالد دمحم مبرون على الخٌاط  ، تاجر فرد ، -  27

 لسم -مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : شارع مسجد ناجى امام مسجد ناجى 

عن  212383برلم  21191119، لٌد فى  1111110111عالء عبدالعزٌز دمحم خلٌل ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم -شارع شفاء متفرع من ذو الفمار كوم الشمافه  6تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  212391برلم  21191111، لٌد فى  1111110111مصطفى دمحم موسى جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -الهانوفٌل  -مٌكانٌكٌه وتركٌبات ، بجهة : ش السالم امام محل على لالسمان 

برلم  21191118، لٌد فى  511110111اٌهاب دمحم زكى الدٌن عبدالمجٌد حسٌن البٌاع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

عن االنتاج والتوزٌع الفنى ) سٌنمائى ومسرحى واالعالمى ( فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  212381

 لسم -الدور الثانى  -ش الشٌخ دمحم عبده  31الالزمه ، بجهة : 
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عن سوبر  186481برلم  21191117، لٌد فى  411110111 محمود احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  31

 لسم-البٌطاش -بٌانكً بجوار مدرسة سمارت للؽات -ماركت ) جملة و لطاعً ( ، بجهة : شارع االربعٌن 

عن سوبر  186481برلم  21191117، لٌد فى  411110111محمود احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -و لطاعً ( ، بجهة : الشارع السد امام مساكن االندلس والحجاز متفرع من شارع البٌطاش بجوار لاعه الملكات ماركت ) جملة 

 دائم 186481لسم الدخٌلة و نشاطه / مماوالت عمومٌة ومماوالت نمل و توزٌع مستلزمات ورلٌة ومنظفات و ممٌد برلم 

عن سوبر  186481برلم  21191117، لٌد فى  411110111،   محمود احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  33

لسم الدخٌلة ونشاطه بٌع مواد ؼذائٌه بالجمله ومستلزمات ورلٌه  -البٌطاش  -شارع السالم  4ماركت ) جملة و لطاعً ( ، بجهة : 

 دائم 186481د برلم تابع وممٌ 2119/6/21بتارٌخ  5198أربعون ألؾ جنٌها ال ؼٌر / مودع برلم 41111ومنظفات ، ورأس ماله 

عن بوفٌه ، بجهة  212447برلم  21191131، لٌد فى  511110111عادل السٌد محمود عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -شارع لنال السوٌس  143: 

عن تجارة  212419برلم  21191123، لٌد فى  111110111سعٌد صالح ابراهٌم دمحمالمعاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم - 4شارع الباب االخضر الدور االول شمة  2مستلزمات تجمٌل ، بجهة : 

عن  212424برلم  21191124، لٌد فى  111110111عمرو ابراهٌم عبدالسالم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 سمل -الناصرٌه المدٌمه  -مكتب رحالت ، بجهة : نجع حفٌظ بجوار المطحن 

عن نمل  212368برلم  21191112، لٌد فى  5111110111رمضان دمحم حسب النبً جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

-وشحن وتفرٌػ بمعدات الؽٌر ، بجهة : الدخٌله الجبل امام مؤسسه الكهرباء ارض الطٌار شمه بالدور الرابع علوي حجره من الشمه

 لسم

عن  212396برلم  21191114، لٌد فى  121110111ٌم مرسى مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد دمحم عبدالحل -  38

 لسم -اصالح اجزاء مٌكانٌكا وكهرباء سٌارات ، بجهة : شارع دمحم الصالح من لبضاٌا البٌطاش بجوار مسجد لبضاٌا 

عن تورٌد  212411برلم  21191115د فى ، لٌ 111110111عمرو عبدالجلٌل ٌونس على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -الباب الجدٌد  -شارع الشموس  21دشت ونفاٌات ورلٌه ، بجهة : 

عن بٌع  212423برلم  21191124، لٌد فى  111110111دمحم محمود دمحم احمد النفٌاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ل خلؾ مدرسة العجمى النموذجٌه طفاٌات حرٌك ، بجهة : شارع ابوبكر العوامى الهانوفٌ

عن مماوالت  212429برلم  21191127، لٌد فى  111110111مصطفى محمود بدوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ش البحرٌه  11عمومٌه ، بجهة : 

عن بوٌات  212369برلم  21191112، لٌد فى  211110111سعد دمحم سعد ؼرٌب ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 العامرٌه بجوار نادى الناصرٌه -شارع الجٌالتٌنٌه  -وحداٌد ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه 

عن  212371برلم  21191113، لٌد فى  511110111كامل سٌؾ النصر السنوسى بدوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -شارع لبو المالح  77مالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مكتب بٌع مالبس جاهزة بالجمله ) فٌما عدا ال

عن تجارة  212385برلم  21191119، لٌد فى  111110111ماجده حسن على كاسب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى  25منظفات ، بجهة : ن

عن تورٌد  212391برلم  21191111، لٌد فى  111110111ماله ،  رضا صابر متولى السٌد عابدٌن  ، تاجر فرد ، رأس  -  45

 لسم -مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه امام مسجد البنا 

عن بٌع شنط  194836برلم  21191118، لٌد فى  121110111نوح احمد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -عزبة التمٌر شارع مؤسسة الكهرباء الجدٌده  مدرسٌة ، بجهة :
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محمصه  212415برلم  21191121، لٌد فى  111110111عاطؾ عزٌز جاب هللا رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 لسم - 4شمه  1مدخل  2، بجهة : مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

عن سوبر ماركت  212416برلم  21191123، لٌد فى  51110111ماله ،   علً جابر عبد الفتاح فرج  ، تاجر فرد ، رأس -  48

 لسم-8بشارع عبد الفتاح الطلخاوي امام مخبز العمده البوابه  6بعمارة رلم  1، بجهة : محل رلم 

مواد  عن تورٌد 212418برلم  21191123، لٌد فى  121110111خالد نجٌب دمحم دمحم ادٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم -شارع البصره  8,6ؼذائٌه وادوات نظافه ومنظفات ، بجهة : 

عن  212445برلم  21191131، لٌد فى  511110111مصطفى دمحم عبدالشافى ابو حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

فمه امنٌه ( ، بجهة : مكتب رلم تسوٌك عمارى )  فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناًء على موا

 لسم -اعلى سوبر ماركت النخٌل  -اكتوبر شاطئ النخٌل  6( شارع مدخل 1العمار رلم ) -الدور األول  -( 1)

، لٌد فى  111110111احمد دمحم طلبه عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد طلبه لتجاره وتوزٌع البوٌات والحداٌد  -  51

عن تجارة وتوزٌع البوٌات والحداٌد ، بجهة : نهاٌه شارع مدرسه ابو ٌوسؾ الخاصه برج زٌنه امام  212373رلم ب 21191113

 لسم -ابو ٌوسؾ بحرى  -فٌال خضر 

عن  212375برلم  21191117، لٌد فى  111110111اشرؾ عبداللطٌؾ سعٌد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -شارع عثمان باشا نجٌب  61بجهة : بٌع و اصالح كاوتش ، 

عن  212394برلم  21191114، لٌد فى  511110111سعٌده سٌد احمد محسن المعاصري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم-شارع زٌدان 4مطبعه بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : محرم بن 

عن مكتب نمل  212414برلم  21191121، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   دمحم احمد دمحم محمود حسٌن  ، تاجر فرد -  54

 لسم - 1شمه  -االول  -حارة حسان متفرع من الكوبرى المدٌم  1بالسٌارات ، بجهة : 

برلم  21191116، لٌد فى  311110111للتصدٌر والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   H.S -حسن احمد حسن سلٌمان  -  55

 لسم - 315شارع الؽرفه التجارٌه وحده  13عن تصدٌر وتورٌد ملح واسمنت واسمده ومستلزمات طبٌه ، بجهة :  212414

عن مخلفات  212417برلم  21191117، لٌد فى  211110111احمد جابر ابراهٌم دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -البهٌمى  118البهٌمى امام ش لره العٌن ناصٌة شارع  39ورق لدٌم ، بجهة : 

عن بٌع السٌرامٌن  212428برلم  21191127، لٌد فى  111110111محمود دمحم دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -ابوٌوسؾ لبلً بجوار سٌرامٌن ام النور بجوار برج السالم  19و البورسٌلٌن و الدٌكور ، بجهة : الكٌلو 

عن تورٌد  212434برلم  21191128، لٌد فى  111110111شٌرٌن دمحم عبداللطٌؾ طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -بمٌزان مول الوطنٌه  55شارع صالح الدٌن محل رلم  11,9لطع ؼٌار الهٌدرولٌن ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  212435برلم  21191128ٌد فى ، ل 111110111على على احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -ؼرفه من الشمه  -الوردٌان  -شارع المكس  311بجهة : شارع البشبٌشى خلؾ 

عن صالون  212367برلم  21191112، لٌد فى  121110111احمد عوض فتح هللا عطٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -الهانوفٌل  -بجوار فضٌات المٌس  -الدراٌسه  -حالله ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح 

عن مفروشات ،  212381برلم  21191118، لٌد فى  111110111حشمت زكى خله حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -شارع عامود السوارى  91بجهة : 

عن بالى  212398برلم  21191115د فى ، لٌ 511110111اٌمن توحٌد خلٌفه حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

،  2119/7/28فى  351استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

 لسم - 61-62-63محل  61-62-63الهانوفٌل بجوار لصر الموٌرى محل بناصٌة  -بجهة : برج الرضوان مجمع فارس السكنى 



 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 جشيجوال 

عن  212413برلم  21191121، لٌد فى  511110111هٌثم احمد عبدالرحمن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

برمجٌات ونظم مرالبه فٌما عدا خدمات االمن والحراسه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : اخر شارع الكابالت امام 

 لسم -الفورماٌكا رابع محل على الٌسار 

عن ورش  212436برلم  21191129، لٌد فى  111110111سحر سعٌد محمود حسن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -ش المحمودٌه الصبحٌه  11لؾ مواتٌر بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : 

عن  212437برلم  21191129، لٌد فى  111110111احمد ابراهٌم رمضان مرزوق حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح  21الكٌلو  18مكتب معدات نمل ثمٌل ، بجهة : عمار رلم 

عن شوى وبٌع  212364برلم  21191111، لٌد فى  111110111حسن سعد حسن خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -الناصرٌه المدٌمه  -تهالكٌه اسمان الطازجه ، بجهة : اول شارع الجمعٌه االس

عن مصنع  212395برلم  21191114، لٌد فى  1111110111اسماء حسنى احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 15ابوٌوسؾ بحرى من شارع  1905مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : ن

 ملس -رٌدٌمكس 

عن استورجى  212397برلم  21191115، لٌد فى  51110111دمحم امٌن عبدربه عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 لسم -مٌدان الناصرٌه المدٌمه بجوار زٌدان الجزار  164ودهانات حدٌثه ، بجهة : عمار رلم 

عن بٌع فالتر  212416برلم  21191117، لٌد فى  111110111احمد فرحات توفٌك فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -مٌاه ، بجهة : الهانوفٌل بحرى المربع الذهبى عماره أ الطابك االدارى بجوار البنن االهلى 

عن تخلٌص جمركى  212441برلم  21191131، لٌد فى  251110111دمحم سالم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم - 1الدور االول شمه رلم  111ة : الدراٌسه لبلى ش اسكندرٌه عمار رلم ونمل ، بجه

عن تسوٌك  212443برلم  21191131، لٌد فى  511110111حمدى حسن دمحم عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 -اعلى شركه الشٌمى  21بل مٌدان نعمارى فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ط الوصله ل

 لسم -الدور الثانى 

عن مطعم فول  212389برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم عبدالعال دمحم ضٌؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم -وفالفل ، بجهة : شارع الكٌنج بجوار المال نجع عبدالرواؾ 

عن  212442برلم  21191131، لٌد فى  5111110111الى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد كامل احمد عطاهللا المظ -  73

، بجهة : شارع مكه بجوار فٌال عالء الدٌن وفٌال  19من المجموعه السادسه والمجموعه  36استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمره 

 لسم -الجزار شمه الدور االرضى 

،  111110111 عادل السٌد السٌد عالم ) منشفه فردٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -مؤسسه عالم للتورٌدات الصناعٌه  -  74

 -عن تورٌدات صناعٌه ، بجهة : شارع العٌاده المدٌمه بجوار سوبر ماركت عباد الرحمن  212444برلم  21191131لٌد فى 

 لسم -البٌطاش  -الدور الثانى علوى 

عن مكتب نمل  212422برلم  21191123، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  موسى على السٌد الشٌن  ، تاجر  -  75

 لسم -موتى ) حانوتى ( ، بجهة : شارع عبدالمنعم رٌاض امام نمطه شرطه نادى الصٌد 

عن بٌع  212371برلم  21191112، لٌد فى  511110111محمود مجدي دمحم دمحم احمدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 لسم -شارع ام السلطان  119بس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : مال

عن مخبز  212374برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمود صبري سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم -معمل البرج امام كوبري العامرٌة  افرنجً و معجنات بانواعها ) ماعدا البسكوٌت ( ، بجهة : بجوار مول عمر المختار اسفل



 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 جشيجوال 

عن تنمٌة  212376برلم  21191117، لٌد فى  511110111مى مؤمن طه ابراهٌم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 -شارع صالح الدٌن  11،  9 -مهارات بشرٌه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : عطارٌن 

 لسم -مول الوطنٌه 

عن  212399برلم  21191115، لٌد فى  121110111مدحت محمود دمحم حسٌن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 لسم -الوردٌان  -شارع االمان  11تورٌدات صناعٌه ، بجهة : 

عن مطعم ،  193595برلم  21191131، لٌد فى  111110111مصطفً عباس حلمً مكاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لسم -السٌوؾ  3محل رلم  5بجهة : مشروع الكرمة هاوس عمارة 

عن مطعم ،  193595برلم  21191131، لٌد فى  111110111مصطفً عباس حلمً مكاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ٌلة و نشاطه / تورٌدات مستلزمات فنادق مع الجهات لسم الدخ -شارع ابى ذر الؽفارى الهانوفٌل  1مدخل  24بلون  14بجهة : شمة 

 دائم 193595و ممٌد برلم  2114/6/18الملزمة بالخصم والتحصٌل فمط و تارٌخ االفتتاح / 

 21191111، لٌد فى  111110111اٌهاب ٌوسؾ ركابى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -اٌهاب ركابى لتوزٌع المنظفات  -  82

بجوار مسجد الصابرٌن امام جزارة  19ابوٌوسؾ ن -وزٌع منظفات وورلٌات ، بجهة : شارع جوٌده مفتاح عن ت 212365برلم 

 لسم -مشوٌات ابو حجاج 

عن مكتب  212386برلم  21191119، لٌد فى  1111110111احمد دمحم السٌد عبدهللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لسم -ش عبدالملن بن مروان  -لبصل تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : مٌنا ا

عن بٌع كاوتش  212421برلم  21191123، لٌد فى  111110111اشرؾ وحٌد لرنى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لسم -مستعمل ، بجهة : ش رضوان من الهانوفٌل الرئٌسى امام مسجد رضوان 

عن بماله عامه  212433برلم  21191127، لٌد فى  51110111  دمحم محمود محمود لنعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  85

 لسم -ابوٌوسؾ  1905والبان ، بجهة : شاطىء الزهور بجوار مركز الٌكس ن

عن  212438برلم  21191129، لٌد فى  511110111سامح على عبدالمطلب على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

سنوات فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة :  4طفال فوق سن تنمٌة مهارات وموارد بشرٌه و ا

 لسم -ابوٌوسؾ  -فٌال سالم عٌد شارع الكوٌتٌن 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد جمال دمحم عبداللطٌؾ و شركاه   شركة  ،  المماوالت العامة و التورٌدات ) فً مجال النشاط (  ،رأس مالها    -  1

 141، عن المماوالت العامة و التورٌدات ) فً مجال النشاط ( ، بجهة :  212415برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111

 لسم -شارع جالٌنوس الوردٌان 

برلم  21191127،لٌدت فى  511110111عٌاد و شرٌكها   شركة  ،  التورٌدات الصناعٌه للمصانع  ،رأس مالها   نجوي  -  2

برج الجوهرة ابً  4,  3شارع ابً الدرداء نموذج  21، عن التورٌدات الصناعٌه للمصانع ، بجهة : المحل الكائن  212431

 لسم -الدرداء 

لتجارة البٌض   شركة  ،  تجارة و تورٌد البٌض لجهات ملزمه بالخصم و االضافة  ،رأس احمد دمحم مسعد كنفاش و شرٌكه  -  3

، عن تجارة و تورٌد البٌض لجهات ملزمه بالخصم و االضافة ،  212446برلم  21191131،لٌدت فى  151110111مالها   

 لسم -مدرسة النورس  شارع نور االسالم امام -ارض المٌدان  -بجهة : المحل الكائن الدخٌلة المبلٌة 



 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 جشيجوال 

 611110111عمرو عبدالعال دمحم و شركاؤه   شركة  ،  المٌام باعمال الشحن و التفرٌػ و النمل لحساب الؽٌر  ،رأس مالها    -  4

، عن المٌام باعمال الشحن و التفرٌػ و النمل لحساب الؽٌر ، بجهة : المحل الكائن بمنتجع  212372برلم  21191113،لٌدت فى 

 لسم -الهانوفٌل  -وي امام لرٌة الزهراء شارع الزهور الؽا

مصطفً محمود دمحم جعفر و شرٌكه   شركة  ،  تجارة المنتجات البالستٌكٌه   -شركة باٌو بالست لتجارة المنتجات البالستٌكٌه  -  5

، بجهة : العجمً الهانوفٌل ، عن تجارة المنتجات البالستٌكٌه  212411برلم  21191121،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   

 لسم -/ ج  3مجمع عبدالمنعم جابر عمارة  2111

 111110111سعاد احمد ابوزٌد و شركائها   شركة  ،  بٌع و تحضٌر االلبان  ،رأس مالها    -ورثة حسن محمود حسٌن  -  6

 -البوابة ٌمٌن  21مطروح الكٌلو ، عن بٌع و تحضٌر االلبان ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة  212427برلم  21191127،لٌدت فى 

 لسم

شركة هالة مصطفً رشاد و شركائها   شركة  ،  التسوٌك االلكترونً ) بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (  ،رأس مالها    -  7

:  ، عن التسوٌك االلكترونً ) بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة 212384برلم  21191119،لٌدت فى  61110111

 لسم - 9شارع احمد ندٌم الدور الرابع شمة  1العمار رلم 

( السٌد رمضان و شرٌكه   شركة  ،  التورٌدات و المماوالت البحرٌة و  offshore teamاووؾ شورتٌم لالعمال البحرٌة )  -  8

 - 2 -بناء و تشٌد و صٌانة السفن  - 1 -اعمال المساحة البرٌة و البحرٌة و الخدمات البترولٌة و االعمال البحرٌة و هً كاالتً :

اعمال الصرؾ الصحً  ،رأس مالها    - 4 -بناء و تشٌد و صٌانة الشمندورات  - 3 -بناء و تشٌد و صٌانة البحرٌة 

، عن التورٌدات و المماوالت البحرٌة و اعمال المساحة البرٌة و البحرٌة و  212449برلم  21191131،لٌدت فى  5111110111

 - 3 -بناء و تشٌد و صٌانة البحرٌة  - 2 -بناء و تشٌد و صٌانة السفن  - 1 -البترولٌة و االعمال البحرٌة و هً كاالتً :الخدمات 

 لسم -شارع سعد زؼلول  32اعمال الصرؾ الصحً ، بجهة :  - 4 -بناء و تشٌد و صٌانة الشمندورات 

 ــــــــــــــــــــــ    

   تعدٌالت السجل التجارى أفراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    182717احمد دمحم اسامه السٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  تم    21191111، وفى تارٌخ    182717ه السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم اسام   - 2

 الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    172129رومانى رمزى ونس جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم الؽاء الرئٌسً االخر

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    169374دمحم احمد عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : -اتوموتٌؾ-امن   - 4

 السجل  تم الؽاء الفرع



 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 جشيجوال 

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    168141حسن على حسن على الكتبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    185566ر دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : الهام جاب   - 6

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    153211جمٌل دمحم جمٌل محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 و بسبب ترن التجارة نهائٌاشطب بامر مح

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    196111امل حسن الشاملى دبٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 تم الؽاء الرئٌسً االخر

محو/شطب تم    21191114، وفى تارٌخ    166381حلمً شحاته صادق سرحبوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    134634ٌوحنا نظٌر جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    139121على  دمحم  احمد دمحم  سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    125642عادل خلٌل جاد الرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    122559احمد عبد هللا محمود نانه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191116ٌخ ، وفى تار   165931ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم    21191121، وفى تارٌخ    189288حنان عبد المحسن السٌد حافظ صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

، وفى تارٌخ    159118خمٌس عبد الفتاح شطروى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -ب الشطورى لتجارة االخشا   - 16

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا   21191121

   159118تعدل االسم التجارى الى "موبلٌات  الشطورى " خمٌس عبد الفتاح  شطورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا   21191121، وفى تارٌخ 

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    161851نعمه عفٌفً عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    184927و الٌزٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فرج ٌالوت اب   - 19

 السجل  تم الؽاء الرئٌسً االخر

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    146293سامى  منٌر عبد المالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 التجارة نهائٌا شطب بامر محو بسبب ترن

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    181493حاتم الشحات عطٌة دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم الؽاء رئٌسى اخر

 ــــــــــــــــــــــ    



 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 جشيجوال 

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   194122،، سبك لٌده برلم  عبد الحكٌم ؼراره طاٌل رحٌم  تاجر فرد -  1

 جنٌه   1111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:     21191112وفً تارٌخ ،   95354احمد ثابت على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   121110111لمال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   186336دمحم فهمى الجٌشى عبد المادر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   311110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   197151ر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد خمٌس عبدالخالك عبدالموي  تاج -  4

 جنٌه   311110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   197135للتخلٌص الجمركى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -مكتب ابراهٌم السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم  -  5

 جنٌه   1111110111م تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ت  21191113

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   163397دمحم علً احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   163397دمحم على احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   311110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  21191113وفً تارٌخ ،   177897احمد فهمى على ابراهٌم ابو لوره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   171657كمال عبد المنعم حموده سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

  جنٌه  251110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

سعٌد على عبدالرحمن النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / النجار للمماوالت و التورٌدات  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191118وفً تارٌخ ،   211173

 جنٌه   1111110111،

وفً   211173سعٌد على عبدالرحمن النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -وصٌانة معدات اطفاء الحرٌك النجار لتورٌد  -  11

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191118تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118فً تارٌخ ، و  139772على ابو لٌله على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   178821صٌدلٌة الدكتور دمحم السمنجى ) دمحم محمود دمحم السمنجى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌ  21191118

وفً تارٌخ ،   178821صٌدلٌة الدكتور دمحم السمنجى ) دمحم محمود دمحم السمنجى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191118

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   161227لم صفوت السٌد محمود خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  15

 جنٌه   11110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   193493ٌسرى فهمى عباس ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111110111ٌصبح رأس ماله ،وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   141713صلٌب حنا صلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   5111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   191165لم أحمد عبد الرؤؾ دمحم عبد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  18

 جنٌه   1111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   186175تامر لطفى ابو ضٌؾ اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   5111110111مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   211992احمد مصطفى احمد عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   411110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   188423ده برلم دمحم رشاد حسٌن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  21

 جنٌه   1511110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   174565نعٌمة على احمد على عمار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111110111المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   131843عصام حسن دمحم الصٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191113وفً تارٌخ ،   211666ر فرد ،، سبك لٌده برلم مدحت عبدالمنعم دمحم عبدالحمٌد فراج  تاج -  24

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   196111امل حسن الشاملى دبٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التفشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   162119احمد السٌد احمد دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   197948م عطا هللا جنٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عماد الدٌن عبد السال -  27

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   195262ابراهٌم عبد المادر مهٌرى جاد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   191646دمحم أحمد دمحم عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   187592صدلى دمحم نصر رفاعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   186999احمد دمحم احمد الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   198211احمد عمران احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   2511110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ ،   183113مصطفى مصطفى حامد الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -منشفه الجندى الصناعٌه  -  33

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191116

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   148721برلم احمد دمحم احمد عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  34

 جنٌه   1111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   163535احمد دمحم عبدالحمٌد نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   5111110111مال لٌصبح رأس ماله ،التفشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   192721شرٌؾ سعٌد حسن سعٌد الفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   2111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   191555ده برلم دمحم على دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  37

 جنٌه   251110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   212212شنوده ثروت نظٌر حكٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   511110111ال لٌصبح رأس ماله ،التفشٌر:   تعدٌل رأس الم

فرج ٌالوت ابوالٌزٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌالوت للمماوالت العمومٌه  -  39

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191122وفً تارٌخ ،   184927

 جنٌه   111111.000،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   184927فرج ٌالوت ابو الٌزٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122تارٌخ ،  وفً  212419احمد فاٌد دمحم الصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   5111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   183191حسن حامد خلؾ وافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

حسن حامد خلؾ وافى عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجارى الى حسن حامد خلؾ لتاجٌر المعدات  -  43

  111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191123وفً تارٌخ ،   183191

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   183361احمد دمحم احمد دمحم سكران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   5111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123 وفً تارٌخ ،  211174دمحم سعٌد عبدالسالم دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   154428دمحم زكى دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   156241حسام الدٌن عبد هللا دمحم ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   251110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   196933كرم عبد هللا ٌسٌن عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   5111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   212366عبدهللا احمد دمحم محمود حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   1111110111بح رأس ماله ،وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال   21191127وفً تارٌخ ،   162751حسنً عطٌه عبدالعاطً الطنطاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   21111110111, وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   191511، سبك لٌده برلم دمحم مبرون فتح هللا على ؼازى  تاجر فرد ، -  51

 جنٌه   1111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   143947هشام احمد محمود هنداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1111110111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التفشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   197892مصطفً دمحم السٌد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   511110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   199176جر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد السٌد محمود عبد الجلٌل  تا -  54

 جنٌه   11111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عمر ابراهٌم سلٌمان الصعٌدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدٌل االسم التجاري الً / ٌاسٌن للتصدٌر والمماوالت  -  55

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191127وفً تارٌخ ،   187834

 جنٌه   1111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   187834عمر ابراهٌم سلٌمان الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   1111110111ٌصبح رأس ماله ،وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

مصطفً السٌد سلٌمان عطٌه نجم  تاجر فرد ،، -تعدٌل االسم التجاري الً /مؤسسه نجم لعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  57

ماله تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس   21191127وفً تارٌخ ،   187544سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1511110111،

مصطفً السٌد سلٌمان عطٌه نجم  تاجر فرد ،، -تعدٌل االسم التجاري الً /مؤسسه نجم لعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  58

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191127وفً تارٌخ ،   187544سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1511110111،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   187544مصطفى السٌد سلٌمان عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1511110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127تارٌخ ،  وفً  187544مصطفى السٌد سلٌمان عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1511110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191128وفً تارٌخ ،   199796دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51110111ح رأس ماله ،, وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال   21191128وفً تارٌخ ،   189115اسالم السٌد حسٌن ابراهٌم رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   511110111, وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   181493برلم  حاتم الشحات عطٌة دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  63

 جنٌه   511110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   166718احمد باهر السٌد بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدٌل االسم التجاري /باهر لبٌع االسمنت  -  64

 جنٌه   511110111أس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل ر  21191131



 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 جشيجوال 

وفً   166718احمد باهر السٌد بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / باهر لتجارة االسمنت  -  65

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس   21191131تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس   21191131وفً تارٌخ ،   166718احمد باهر السٌد بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -باهرلالتصاالت -  66

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  151361/ مؤسسة عامر للمماوالت العامه و االستٌراد و التصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  -  67

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191131وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   151361عامر لالعمال الهندسٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   5111110111التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191131وفً تارٌخ ،   151361تعدٌل االسم التجارى الى )عامر للخدمات الحكومٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:  

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  212366عبدهللا احمد دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -مع دار السالم  16شارع  -الـتفشٌر:   ، جمرن 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191111وفً تارٌخ  212364حسن سعد حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -الناصرٌه المدٌمه  -الـتفشٌر:   ، اول شارع الجمعٌه االستهالكٌه 

 21191111وفً تارٌخ  212365اٌهاب ٌوسؾ ركابى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اٌهاب ركابى لتوزٌع المنظفات  -  3

بجوار مسجد الصابرٌن امام جزارة مشوٌات ابو  19ؾ نابوٌوس -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع جوٌده مفتاح 

 لسم -حجاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  181458اٌات هاشم عبد الرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / خلؾ مدرسة برج السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  182717ٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم اسامه الس -  5

و الممٌد  2113لسنة  7352لسم الرمل و المودع برلم  -شارع بطلٌموس الفلكً سابا باشا  14الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / 

 دائم 182717برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  182717السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم اسامه السٌد  -  6

لسم الرمل و المودع برلم  -الدور االول علوي  2شارع بطلٌموس الفلكً سابا باشا شمة رلم  14الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / 

 دائم 182717و الممٌد برلم تابع  2115لسنة  9462

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  172129رومانً رمزي ونس جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

لسم  -مرؼم طرٌك اسكندرٌة الصحراوى خلؾ مسجد ابو سته عزبة هاشم  23الـتفشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / الكٌلو 

 دائم  172129تابع و ممٌد برلم  3137العامرٌة و المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  172129السمة التجارٌة / كٌرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

لسم  -مرؼم طرٌك اسكندرٌة الصحراوى خلؾ مسجد ابو سته عزبة هاشم  23الـتفشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / الكٌلو 

 دائم  172129و ممٌد برلم تابع  3137برلم  العامرٌة و المودع



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  212371محمود مجدي دمحم دمحم احمدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -شارع ام السلطان  119الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  168244عمر دسولً سعدالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / العامرٌة الهوارٌة لبلً السكة الحدٌد باخر رصٌؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  212368رمضان دمحم حسب النبً جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم-، الدخٌله الجبل امام مؤسسه الكهرباء ارض الطٌار شمه بالدور الرابع علوي حجره من الشمه  وصؾ الـتفشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  212367احمد عوض فتح هللا عطٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -الهانوفٌل  -ات المٌس بجوار فضٌ -الدراٌسه  -الـتفشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  212369سعد دمحم سعد ؼرٌب ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 العامرٌه بجوار نادى الناصرٌه  -شارع الجٌالتٌنٌه  -الـتفشٌر:   ، الناصرٌه المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  186336، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم فهمى الجٌشى عبد المادر على -  14

 لسم -الهانوفٌل  -وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع سٌد عبدالجواد العوامً متفرع من شارع العوامً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113ٌخ وفً تار 212374محمود صبري سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -الـتفشٌر:   ، بجوار مول عمر المختار اسفل معمل البرج امام كوبري العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  212371كامل سٌؾ النصر السنوسى بدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -بو المالح شارع ل 77, وصؾ الـتفشٌر:   ، 

وفً  212373احمد دمحم طلبه عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد طلبه لتجاره وتوزٌع البوٌات والحداٌد  -  17

ابو  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، نهاٌه شارع مدرسه ابو ٌوسؾ الخاصه برج زٌنه امام فٌال خضر  21191113تارٌخ 

 لسم  - ٌوسؾ بحرى

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  166719احمد المرسً دمحم حسن الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

بملن ابراهٌم المرسى دمحم  -االمراء  -ابٌس الثورة  -وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان الكائن فى / كفر الدوار 

  -جنٌها ال ؼٌر ، والنشاط / مصنع منظفات وتعبئه 12111س ماله حسن الجندى ، ورأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191113وفً تارٌخ  163397دمحم علً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

فٌماعدا المالبس العسكرٌة ( و تعدٌل  ، تعدٌل نشاط و راس مال الرئٌسً االخر الً / تعدٌل النشاط الً / مصنع مالبس جاهزة )

 راس مال لٌصبح / ثالثون الؾ جنٌة

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  211375رمضان رجب عبد الراضى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -شارع اسماعٌل مهنا  111, وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  177897همى على ابراهٌم ابو لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ف -  21

 لسم  -االبراهٌمٌه  -شارع زكرٌا ؼنٌم  128وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  168141حسن علً حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 168141و الممٌد برلم تابع  148لسم المنشٌة و المودع برلم  -شارع الباب االخضر   4و2الـتفشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن / 

 دائم 

ؾ الـتفشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 21191117وفً تارٌخ  151523دمحم السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -ٌمٌن بشارع المكس بجوار اسمان الشابوري  1بالطابك الثانً علوي العمار رلم  1، رلم 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  169374دمحم احمد عوٌس عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

لسم محرم بن و المودع  -داون تاون -علوى 8070605ارضى و  110908070605لام الـتفشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن / محالت ار

 دائم  169374و الممٌد برلم تابع  4263برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  169374دمحم احمد عوٌس عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شارع الفالح نادي الصٌد  3 الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  212377فاضل لطفى على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -داخل زلاق ابن كمال باشا متفرع من شارع الكواكبى  112داخل زلاق  -شارع السٌاله  44 - 42تنظٌم  2الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  169374دمحم احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -امن اتوموتٌؾ  -  27

لسم محرم بن و  -داون تاون -علوى 8070605ارضى و  110908070605وصؾ الـتفشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن / محالت ارلام 

 دائم  169374و الممٌد برلم تابع  4263المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  169374دمحم احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -امن اتوموتٌؾ  -  28

 لسم  -شارع الفالح نادي الصٌد  3وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191117وفً تارٌخ  151523دمحم السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

لسم الدخٌلة و اودع  -ٌمٌن بشارع المكس بجوار اسمان الشابوري  1بالطابك الثانً علوي العمار رلم  1، افتتاح فرع كائن / رلم 

 دائم  151523م تابع و لٌد برل 8251برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  212376مى مؤمن طه ابراهٌم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -مول الوطنٌه  -شارع صالح الدٌن  11،  9 -وصؾ الـتفشٌر:   ، عطارٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  212375ه برلم    اشرؾ عبداللطٌؾ سعٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  31

 لسم  -شارع عثمان باشا نجٌب  61وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  212381حشمت زكى خله حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم -شارع عامود السوارى  91الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  212381اٌهاب دمحم زكى الدٌن عبدالمجٌد حسٌن البٌاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -الدور الثانى  -ش الشٌخ دمحم عبده  31العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118 وفً تارٌخ 212382صبحً سلٌمان سعد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم  -الدور االول ) المٌزانٌن (  -شارع علً بن جنٌنه  5الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  194836نوح احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

لسم العامرٌة و نشاطه / بٌع شنط مدارس و  -ر شارع مؤسسة الكهرباء الجدٌده الـتفشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / عزبة التمٌ

 دائم 194836و لٌد برلم تابع  8388راس ماله / اثنا عشر الؾ جنٌة و اودع برلم 

ان , تم تعدٌل العنو 21191118وفً تارٌخ  212379السٌد اسماعٌل عبدالنعٌم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -شارع مسجد الشرلاوى  -وصؾ الـتفشٌر:   ، العامرٌه 

وفً تارٌخ  212378دمحم فرج عبدالرازق ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ضٌؾ هللا للمماوالت العمومٌه  -  37

 لسم  -وار بنزٌنة ؼٌث الطرٌك الصحراوى عزبة سعٌد هاشم بج 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، ن  21191118

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  194836نوح احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -الـتفشٌر:   ، عزبة التمٌر شارع مؤسسة الكهرباء الجدٌده 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  188244عماد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم -سٌدي بشر لبلً  6مدٌنه فٌصل شمه 42الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً المنتزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  212387احمد عاطؾ بسٌونى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -رى طرٌك مطروح لبل مدخل الحدٌد والصلب الـتفشٌر:   ، ابوٌوسؾ بح

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  191165احمد عبدالرؤؾ دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -خروج بجوار الثروه السمكٌة محطة الساعة الوردٌان  51وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع االمٌر باب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  165163ٌم حامد دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراه -  42

 لسم -مدٌنه فٌصل سٌدي بشر لبلً الدور االول 47الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  177953حسٌن عبداللطٌؾ علً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -شارع ابن كرنٌت  1وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  177953حسٌن عبد اللطٌؾ على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 دائم  177953و لٌد برلم تابع  8341 لسم باب شرق و ادوع برلم -شارع ابن كرنٌب  1وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  212383عالء عبدالعزٌز دمحم خلٌل ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -شارع شفاء متفرع من ذو الفمار كوم الشمافه  6وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  191165اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أحمد عبد الرؤؾ دمحم عبد الكرٌم ، ت -  46

لسم مٌنا  -خروج بجوار الثروه السمكٌة محطة الساعة الوردٌان  51وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع االمٌر باب 

 دائم  191165و لٌد برلم تابع  8381البصل و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  212385ى كاسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجده حسن عل -  47

 لسم -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى  25الـتفشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  212386احمد دمحم السٌد عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 لسم  -ش عبدالملن بن مروان  -تفشٌر:   ، مٌنا البصل الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  212392محمود جالل جمعه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لسم  -الـتفشٌر:   ، عزبة ابراهٌم صالح خلؾ صٌدلٌة نجاه المالح بجوار مسجد الصحابة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  212388ى عبدالعال هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب عبدالؽن -  51

 لسم -بجوار عمارة المكرونه  2مدخل  47وصؾ الـتفشٌر:   ، الناصرٌه الجدٌده بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  212389دمحم عبدالعال دمحم ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم -الـتفشٌر:   ، شارع الكٌنج بجوار المال نجع عبدالرواؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  188423دمحم رشاد حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم -الصلب امام مولؾ المٌنً باص الـتفشٌر:   ، توضٌح العنوان لٌصبح شارع ابو حلٌمه اخر شارع الحدٌد و

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  212391رضا صابر متولى السٌد عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم -وصؾ الـتفشٌر:   ، الناصرٌه المدٌمه امام مسجد البنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  181767لم    رجب عبد الرازق طاهر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  54

و لٌد برلم تابع  8416لسم العامرٌة و اودع برلم  -وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع / طرٌك ام زؼٌو امام حالوة لالخشاب 

 دائم  181767



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  212391مصطفى دمحم موسى جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -الهانوفٌل  -الـتفشٌر:   ، ش السالم امام محل على لالسمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  171113حسٌن احمد عبادي احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم-شارع ابن الخطابشارع عمر مكرم من  7الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /محرم بن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  194557مصطفً احمد عبدالرحمن الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم-شارع سٌزوسترٌس 13وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /العطارٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  172285شرٌؾ عادل سالمه راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 محافظة -بندر االلصر  -الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع راموزا شرق السكة الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  212393ٌسرى دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -ش جامع الشٌخ  5 -الـتفشٌر:   ، منشٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  212396خالد دمحم عبدالحلٌم مرسى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم -ر مسجد لبضاٌا وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع دمحم الصالح من لبضاٌا البٌطاش بجوا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  196111امل حسن الشاملى دبٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم -مول العجمً ستار  8الـتفشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح /بوابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  196111رلم    امل حسن الشاملى دبٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  62

 دائم 196111و الممٌد برلم تابع  2118لسنة  11332الـتفشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

نوان , تم تعدٌل الع 21191114وفً تارٌخ  212394سعٌده سٌد احمد محسن المعاصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم-شارع زٌدان 4وصؾ الـتفشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  212395اسماء حسنى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم -رٌدٌمكس  15ابوٌوسؾ بحرى من شارع  1905الـتفشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  212399اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت محمود دمحم حسٌن اسماعٌل ، ت -  65

 لسم  -الوردٌان  -شارع االمان  11وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  212398اٌمن توحٌد خلٌفه حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 - 61-62-63محل  61-62-63الهانوفٌل بجوار لصر الموٌرى محل بناصٌة  -ان مجمع فارس السكنى الـتفشٌر:   ، برج الرضو

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  122559احمد عبدهللا محمود  نانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

و الممٌد برلم تابع  3665لسم المنشٌة و المودع برلم  - 43نصر شمه الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع كائن / عماره بن خلدون شارع ال

 دائم  122559

وفً  122559احمد عبد هللا محمود نانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اضافه االسم التجارى / نانا لال ستٌراد والتصدٌر -  68

لسم  - 43فرع كائن / عماره بن خلدون شارع النصر شمه تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء ال 21191115تارٌخ 

 دائم  122559و الممٌد برلم تابع  3665المنشٌة و المودع برلم 

 21191115وفً تارٌخ  122559تعدل االسم التجارى لٌصبح/ احمد عبد هللا محمود نانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

لسم المنشٌة و المودع برلم  - 43، الؽاء الفرع كائن / عماره بن خلدون شارع النصر شمه   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر: 

 دائم  122559و الممٌد برلم تابع  3665



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  212411ابراهٌم السٌد عبدالرحٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم -تنظٌم حارة ابن عاصم متفرع من باب الملون  18016 -وصؾ الـتفشٌر:   ، كرموز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  212397دمحم امٌن عبدربه عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم  -مٌدان الناصرٌه المدٌمه بجوار زٌدان الجزار  164الـتفشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  212411لجلٌل ٌونس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عبدا -  72

 لسم -الباب الجدٌد  -شارع الشموس  21الـتفشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  21191115وفً تارٌخ  197516احمد اسماعٌل عبدالنبً عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم -شارع على ابن ابى طالب الوردٌان  4وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم  21191116وفً تارٌخ  212414للتصدٌر والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     H.S -حسن احمد حسن سلٌمان  -  74

 لسم  - 315شارع الؽرفه التجارٌه وحده  13تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  198211مران احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ع -  75

 لسم  -برج الصابرٌن المنتزة  25شارع  11الـتفشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 21191116وفً تارٌخ  188183تحٌه عبد الرشٌد عبد العظٌم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم -وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً شمه بالدور االول علوي هٌبه سعٌد الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  212412شٌماء البدرى دمحم عبدالراشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  -بجوار سنترال الطٌب  الـتفشٌر:   ، شارع الكٌنج المدٌم بحرى السكه الحدٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  212413منال خالد احمد عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ابو ٌوسؾ  -وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع الفرن الشندوٌلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116فً تارٌخ و 198211احمد عمران احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

و لٌد برلم تابع  8585لسم المنتزة و اودع برلم  -برج الصابرٌن المنتزة  25شارع  11الـتفشٌر:   ، تم افتتاح فرع كائن / 

 دائم  198211

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191117وفً تارٌخ  186481محمود احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم -البٌطاش -بٌانكً بجوار مدرسة سمارت للؽات -الـتفشٌر:   ، شارع االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  186481محمود احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

لسم الدخٌلة و نشاطه /  -متفرع من شارع البٌطاش بجوار لاعه الملكات  الـتفشٌر:   ،  الشارع السد امام مساكن االندلس والحجاز

 دائم  186481مماوالت عمومٌة ومماوالت نمل و توزٌع مستلزمات ورلٌة ومنظفات و ممٌد برلم 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191117وفً تارٌخ  186481محمود احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

لسم الدخٌلة ونشاطه بٌع مواد ؼذائٌه بالجمله ومستلزمات ورلٌه ومنظفات ، ورأس ماله  -البٌطاش  -شارع السالم  4الـتفشٌر:   ، 

 دائم  186481وممٌد برلم تابع  2119/6/21بتارٌخ  5198أربعون ألؾ جنٌها ال ؼٌر / مودع برلم 41111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  212418سبك لٌده برلم    جابر ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،   -  83

 لسم -شارع لره العٌن ناصٌه البٌهمً  39الـتفشٌر:   ، مٌنا البصل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  194964امٌن عاصم اٌمن معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 لسم -دٌل العنوان النشاط الً/ الدخٌله الجبل ام زؼٌو خلؾ لهوة روما الـتفشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  192721شرٌؾ سعٌد حسن سعٌد الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم -جناكلٌس -الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج الزراعٌٌن مع شارع مرتضً 



 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 جشيجوال 

امٌن عاصم اٌمن معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / االمٌن للمماوالت العمومٌه  -  86

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان النشاط الً/ الدخٌله الجبل ام زؼٌو خلؾ  21191117وفً تارٌخ  194964

 لسم -لهوة روما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  163535حمد دمحم عبدالحمٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  87

 لسم  -شارع الؽرفة التجارٌة  13مبنً الكونكورد  414,  413الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191117وفً تارٌخ  197675دمحم دمحم عللى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم  -( 11الدور الثالث شمه ) -ستانلى  -طرٌك الجٌش  278، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191117وفً تارٌخ  197675دمحم دمحم عللى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

االسكندرٌه ، ونشاطه ورشه تصنٌع  -لسم محرم بن  -د بجوار مخزن االهرام عزبه ابوزٌ -ابٌس المرٌه العاشره  -، محرن بن 

 دائم  197675االخشاب والمعادن ومعرضها وعموم التصدٌر ، وممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191117وفً تارٌخ  197675دمحم دمحم على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

االسكندرٌه / برأس -رمل أول  -( الدور الثالث 11شمه رلم ) -ستانلى  -طرٌك الجٌش  278تاح محل رئٌسً آخر بالعنوان / ، افت

 دائم 197675تابع للسجل التجارى رلم  -مائه وخمسون الؾ جنٌها ، ونشاطه مكتب ادارى وتورٌد اخشاب  151111مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191117وفً تارٌخ  197675لٌده برلم     دمحم دمحم على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك -  91

 ، ونشاطه مفكوالت ومشروبات لخدمه العاملٌن بالورشه 2116/12/7فى  11896، إلؽاء الرئٌسً األخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:    21191117وفً تارٌخ  197675دمحم دمحم على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 ونشاطه معرض بٌع سٌرامٌن  2116/12/7فى  11897، إلؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  186481محمود احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

لسم الدخٌلة ونشاطه/ -البٌطاش -بٌانكً بجوار مدرسة سمارت للؽات -كائن / شارع االربعٌن الـتفشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر 

و لٌد برلم تابع 8642سوبرماركت )جمله ولطاعً( وسمته / العجمً جمله ماركت و راسماله / اربعون الؾ و اودع برلم 

 دائم  186481

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  212417ه برلم    احمد جابر ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  94

 لسم  -البهٌمى  118ش لره العٌن ناصٌة شارع البهٌمى امام  39الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  189831وائل فرج مصطفى السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم -عمارات ضباط الشرطه كوم الدكه 9دٌل العنوان الً الـتفشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  163535احمد دمحم عبدالحمٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

و لٌد  8627ن و اودع برلم لسم العطارٌ -شارع الؽرفة التجارٌة  13مبنً الكونكورد  414,  413الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  163535برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  212416احمد فرحات توفٌك فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 لسم -الـتفشٌر:   ، الهانوفٌل بحرى المربع الذهبى عماره أ الطابك االدارى بجوار البنن االهلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  212419مد فاٌد دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  98

 لسم  -البٌطاش الرئٌسً اول شارع الرٌاضى بجوار البنن االهلى  55الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  212411سهٌر احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم -الصبحٌه  -شارع عماد الدٌن من شارع المرسى  2الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  212414دمحم احمد دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  - 1شمه  -الول ا -حارة حسان متفرع من الكوبرى المدٌم  1الـتفشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  212413هٌثم احمد عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم -وصؾ الـتفشٌر:   ، اخر شارع الكابالت امام الفورماٌكا رابع محل على الٌسار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  212415سبك لٌده برلم      عاطؾ عزٌز جاب هللا رزق ، تاجر فرد ، -  112

 لسم - 4شمه  1مدخل  2وصؾ الـتفشٌر:   ، مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  212412صفاء دمحم ؼرٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -شمة  -االرضً  -مسجد ابو النصر البٌطاش  الـتفشٌر:   ، شارع

فرج ٌالوت ابوالٌزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌالوت للمماوالت العمومٌه  -  114

شارع الكوٌتٌٌن من شارع  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن 21191122وفً تارٌخ  184927

 دائم  184927و الممٌد برلم تابع  11171المودع برلم  -الحرمٌن ابو ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  184927فرج ٌالوت ابو الٌزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

و الممٌد  11171المودع برلم  -لكوٌتٌٌن من شارع الحرمٌن ابو ٌوسؾ وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن شارع ا

 دائم  184927برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  212419سعٌد صالح ابراهٌم دمحمالمعاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  - 4شارع الباب االخضر الدور االول شمة  2وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  212421خالد دمحم مبرون على الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم -وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع مسجد ناجى امام مسجد ناجى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  131894دمحم احمد احمد السكران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم -شارع اسكندر 36الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /اللبان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  212416علً جابر عبد الفتاح فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم-8امام مخبز العمده البوابه  بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 6بعمارة رلم  1الـتفشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  212421اشرؾ وحٌد لرنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -الـتفشٌر:   ، ش رضوان من الهانوفٌل الرئٌسى امام مسجد رضوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  211174ك لٌده برلم    دمحم سعٌد عبدالسالم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سب -  111

 لسم -وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع الكواٌته متفرع من طرٌك اسكندرٌه مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  212422موسى على السٌد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -لـتفشٌر:   ، شارع عبدالمنعم رٌاض امام نمطه شرطه نادى الصٌد ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  212418خالد نجٌب دمحم دمحم ادٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم -شارع البصره  8,6الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  212417سبك لٌده برلم    سعٌد مراجع بشٌر مبرون ، تاجر فرد ،   -  114

 لسم -ابوتالت لبلى الطرٌك امام اسكندرٌه الجدٌده بجوار معرض المها  25الـتفشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  97628فوزٌه عبدالحمٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -شارع التوحٌد الحضره الجدٌده 42الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  199796دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  - 9مجمع الصناعات البالستٌكٌه عنبر رلم  -وصؾ الـتفشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر طرٌك البتروكٌماوٌات 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  199796دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

ونشاطه استٌراد  -لسم الدخٌله  -( طرٌك اسكندرٌه مطروح 2محل ) -امام المظلوم للسٌرامٌن  23ؾ الـتفشٌر:   ، كٌلو وص

 دائم 199796وممٌد برلم سجل  -وتصدٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  212281احمد دمحم السٌد احمد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم -مستشارٌن طوسون  25الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  212425سهٌر عبدالعزٌز منصور ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم -شارع كرموز  29وصؾ الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  212424اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو ابراهٌم عبدالسالم عبدالفتاح ، ت -  121

 لسم -الناصرٌه المدٌمه  -وصؾ الـتفشٌر:   ، نجع حفٌظ بجوار المطحن 

وفً تارٌخ  199796ابو الفضل لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابو الفضل  -  121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً آخر كائن فى / العامرٌه زاوٌه عبد المادر طرٌك  21191124

اودع برلم  -الؾ جنٌهاً 1111ونشاطه/ مصنع بالستٌن ، ورأس ماله  -9البتروكٌماوٌات مجمع الصناعات البالستٌكٌه عنبر رلم 

 مدائ 199796ولٌد برلم سجل  2119/11/24فى  8854

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  212423دمحم محمود دمحم احمد النفٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم -وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع ابوبكر العوامى الهانوفٌل خلؾ مدرسة العجمى النموذجٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  199176لم    احمد السٌد محمود عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  123

 لسم -شارع طلبه العلم  19وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  212429مصطفى محمود بدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم -ش البحرٌه  11الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  212426محمود موسى عبدالمنعم الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم -البٌطاش  -شارع الحى  4وصؾ الـتفشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191127وفً تارٌخ  212433دمحم محمود محمود لنعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم   -ابوٌوسؾ  1905الـتفشٌر:   ، شاطىء الزهور بجوار مركز الٌكس ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  187133مصطفى جالل على الدلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم -الدور االول العلوي  البٌطاش شمه -الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /شارع مسجد الطٌار خلؾ مسجد الطٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  212431دمحم احمد دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم -بجوار مسجد مساكن عبدالمادر المدٌمه  41بلون  1الـتفشٌر:   ، مدخل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  212432رد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم دمحم عبٌد ابوالماسم احمد ، تاجر ف -  129

 لسم -شارع طرٌك اسكندرٌه مطروح بالدور االول لبل شارع خٌرهللا  127وصؾ الـتفشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  212428محمود دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -ابوٌوسؾ لبلً بجوار سٌرامٌن ام النور بجوار برج السالم  19الـتفشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  161863سامح دمحم عاطؾ عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم -امام مسجد الشٌخه نادٌه علً مشروع ناصر دور ارضً -الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /ابٌس الرابعه االٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  197632احمد عاصم احمد محمود ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -العجمى  -شارع البٌطاش الرئٌسً  116وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  212435احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على على -  133

 لسم -ؼرفه من الشمه  -الوردٌان  -شارع المكس  311الـتفشٌر:   ، شارع البشبٌشى خلؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128خ وفً تارٌ 199796دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 - 132وحده  9وصؾ الـتفشٌر:   ، توضٌح العنوان الً / عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات مجمع الصناعات البالستٌكٌة عنبر رلم 

 لسم 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191128وفً تارٌخ  183791رمضان عطٌة دمحم علً البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 محافظة -الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كفر الدوار بندر كفر الدوار السعرانٌة شارع الترعه احمد عثمان عبدالسالم البنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  181119ابراهٌم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -شارع عبدالملن ابن مروان الوردٌان  138عنوان الً / الـتفشٌر:   ، ٌعدل ال

وفً تارٌخ  199796ابو الفضل لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابو الفضل  -  137

لسنة  8854مودع برلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل راس مال و توضٌح عنوان الرئٌسً االخر ال 21191128

لٌصبح راس المال / خمسة االؾ جنٌة و توضٌح العنوان الً / عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات مجمع الصناعات  2119

 132وحده  9البالستٌكٌة عنبر رلم 

دٌل العنوان , تم تع 21191128وفً تارٌخ  189115اسالم السٌد حسٌن ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 لسم  -شهر العسل بجوار خروب كلٌة الطب  -وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  131217خالد مكاوى  سالمه  مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم -ع االسكندرانى شار 66الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

وفً  131217تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / خالد مكاى سالمه مسلم ) جزارة مكاوى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم -شارع االسكندرانى  66تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  21191128تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  212434طٌؾ طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌرٌن دمحم عبدالل -  141

 لسم -بمٌزان مول الوطنٌه  55شارع صالح الدٌن محل رلم  11,9الـتفشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191129وفً تارٌخ  181493حاتم الشحات عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 -عزبة عالم خلؾ مستوصؾ ؼلوش الطبى شمة الدور االول علوى الهانوفٌل  8الـتفشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / البوابة 

 دائم  181493و الممٌد برلم تابع  7193لسم الدخٌلة و المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  212437م    احمد ابراهٌم رمضان مرزوق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  143

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  21الكٌلو  18, وصؾ الـتفشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  196764دمحم حسن سالمه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش سوق السمن المدٌم لسم 35الـتفشٌر:   ، عدل الى 

ل العنوان , تم تعدٌ 21191129وفً تارٌخ  212438سامح على عبدالمطلب على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -ابوٌوسؾ  -وصؾ الـتفشٌر:   ، فٌال سالم عٌد شارع الكوٌتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  212439دمحم ابراهٌم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم -حاره الواحات ؼرفه من شمه  38الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  212436مود حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر سعٌد مح -  147

 لسم -ش المحمودٌه الصبحٌه  11وصؾ الـتفشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  174472ماجد احمد دمحم  اللبانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم  - 5شارع الحى البٌطاش الدور الثانى شمة  22، تعدٌل العنوان الى /   الـتفشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  212442احمد كامل احمد عطاهللا المظالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم -االرضى  وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع مكه بجوار فٌال عالء الدٌن وفٌال الجزار شمه الدور

 212444دمحم عادل السٌد السٌد عالم ) منشفه فردٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤسسه عالم للتورٌدات الصناعٌه  -  151

الدور  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، شارع العٌاده المدٌمه بجوار سوبر ماركت عباد الرحمن  21191131وفً تارٌخ 

 لسم  -البٌطاش  -لوى الثانى ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  211595جوزٌؾ فرٌد لٌشع ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع اكتوبر الرئٌسً امام سوق فتح هللا ماركت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212441ٌده برلم    دمحم سالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  152

 لسم - 1الدور االول شمه رلم  111الـتفشٌر:   ، الدراٌسه لبلى ش اسكندرٌه عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  212445مصطفى دمحم عبدالشافى ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

اعلى سوبر ماركت  -اكتوبر شاطئ النخٌل  6( شارع مدخل 1العمار رلم ) -الدور األول  -( 1صؾ الـتفشٌر:   ، مكتب رلم ), و

 لسم  -النخٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212414دمحم احمد دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -حارة حسان متفرع من الكوبرى المدٌم  1العنوان /  الـتفشٌر:   ، تصحٌح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212441احمد السٌد احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -ؾ ابوٌوس -طرٌك اسكندرٌه مطروح امام مدرسة االورمان بجوار كافٌترٌا موكا  1805الـتفشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212443حمدى حسن دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم -الدور الثانى  -اعلى شركه الشٌمى  21الـتفشٌر:   ، ط الوصله لبل مٌدان ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212447عادل السٌد محمود عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم -شارع لنال السوٌس  143الـتفشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  193595مصطفى عباس حلمى مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

السٌوؾ و نشاطه / مطعم و راسماله /  3محل رلم  5ة وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / مشروع الكرمة هاوس عمار

 دائم  193595و لٌد برلم تابع  9115عشرة االؾ جنٌة و سمته التجارٌة / مطعم تٌن واي مشوار و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  212448مصطفى مسعود محجوب مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم -شارع عائشه الطٌمورٌه  8الـتفشٌر:   ،  وصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  193595مصطفً عباس حلمً مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -السٌوؾ  3محل رلم  5وصؾ الـتفشٌر:   ، مشروع الكرمة هاوس عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  193595،  سبك لٌده برلم     مصطفً عباس حلمً مكاوي ، تاجر فرد -  161

لسم الدخٌلة و نشاطه / تورٌدات مستلزمات  -شارع ابى ذر الؽفارى الهانوفٌل  1مدخل  24بلون  14وصؾ الـتفشٌر:   ، شمة 

 دائم  193595برلم  و ممٌد 2114/6/18فنادق مع الجهات الملزمة بالخصم والتحصٌل فمط و تارٌخ االفتتاح / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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 جشيجوال 

 

وفً  176242سوٌفى الستٌراد االخشاب والتجارة الدولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود عبد المعطى سوٌفى سالم  -  1

 ط / التصدٌرتم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  اضافه نشا21191111تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  176242محمود عبد المعطى سوٌفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التفشٌر:  اضافه نشاط / التصدٌر

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 21191111وفً تارٌخ  194122عبد الحكٌم ؼراره طاٌل رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب مماوالت عمومٌه وتورٌدات فً مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  181458اٌات هاشم عبد الرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / توزٌع المواد الؽذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191112وفً تارٌخ  168244الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر دسولً سعد -  5

 تعدٌل النشاط الً / مبٌدات االفات الزراعٌه و مخصبات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191112وفً تارٌخ  172129رومانً رمزي ونس جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط الً / تعبئة مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191112وفً تارٌخ  172129السمة التجارٌة / كٌرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط الً / تعبئة مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  186336دمحم فهمى الجٌشى عبد المادر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التفشٌر:  ٌضاؾ نشاط / مماوالت نمل و تورٌدات فً مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  197151السٌد خمٌس عبدالخالك عبدالموي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت نمل بسٌارات الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  198236رفٌك عبد الرازق ٌوسؾ جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

الصحٌة و التوكٌالت التجارٌة مع الجهات الملزمه بالخصم و التفشٌر:  ٌضاؾ نشاط / تورٌدات مواد ؼذائٌة و السٌرامٌن و االدوات 

 االضافة

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  211375رمضان رجب عبد الراضى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع احذٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  177897فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فهمى على ابراهٌم ابو لوره ، تاجر  -  12

 وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191113وفً تارٌخ  163397دمحم علً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 النشاط الً / التصدٌرتعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191113وفً تارٌخ  163397دمحم على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌل النشاط الً / مصنع مالبس جاهزة ) فٌماعدا المالبس العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  188244م   عماد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  15

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  166179دمحم عبدالفتاح عبدالفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 بالتفشٌر:  تعدٌل النشاط الً صناعه الموبٌلٌات من الخش



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  175644شرٌؾ دمحم دمحم دمحم ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التفشٌر:  اضافة نشاط / التصدٌر

وفً  211173سعٌد على عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -النجار لتورٌد وصٌانة معدات اطفاء الحرٌك  -  18

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه و نمل لحساب الؽٌر و تورٌدات فً 21191118تارٌخ 

 مجال ادوات مكتبٌة و مستلزمات طبٌة ) ماعدا االدوٌة ( و ادوات نظافة و كهربائٌة و سباكه و نماشة و كذلن لطع ؼٌار الصٌانة

سعٌد على عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ري لٌصبح / النجار للمماوالت و التورٌدات تعدٌل االسم التجا -  19

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه و نمل لحساب الؽٌر و 21191118وفً تارٌخ  211173

ماعدا االدوٌة ( و ادوات نظافة و كهربائٌة و سباكه و نماشة و كذلن لطع تورٌدات فً مجال ادوات مكتبٌة و مستلزمات طبٌة ) 

 ؼٌار الصٌانة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  191165أحمد عبد الرؤؾ دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التفشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت عامه و تورٌدات فً مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  161227صفوت السٌد محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التفشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر لٌصبح النشاط / تجهٌز و تحضٌر و بٌع سندوتشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111تارٌخ وفً  183136ماجد صلٌب حنا صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التفشٌر:  اضافه نشاط /تصنٌع ادوات نظافه وبالستٌكات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  181767رجب عبد الرازق طاهر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ٌرادالتفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد و بٌع ردٌاتٌر و عموم االست

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  186175تامر لطفى ابو ضٌؾ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / استٌراد وتصدٌر محاصٌل زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  194128احمد مكارم دمحم دمحم ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع احذٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  211666مدحت عبدالمنعم دمحم عبدالحمٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً /مطحن بن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  189551ر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح دمحم عبد الوهاب الدٌب ، تاج -  27

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / حلوانً اٌطالً و مخبوزات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  187881هشام حسان سرحان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 د والتصدٌرالتفشٌر:  حذؾ نشاط /االستٌرا

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  195262ابراهٌم عبد المادر مهٌرى جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب رحالت

تم تعدٌل 21191114فً تارٌخ و 168621ٌعدل االسم التجارى الى / ورشة حدادة الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 النشاط , وصؾ التفشٌر:  توضٌح النشاط /تشكٌل معادن و لطع ؼٌار سٌارات لصالح العمٌل و االستٌراد وحدادة سٌارات نمل //

دمحم رضا مصطفً مصطفً الجمل ، تاجر فرد  -تعدٌل االسم التجاري الً / ورشة الجمل لحدادة سٌارات النمل و االستٌراد  -  31

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توضٌح النشاط /تشكٌل معادن و لطع 21191114وفً تارٌخ  168621سبك لٌده برلم    ، 

 ؼٌار سٌارات لصالح العمٌل و االستٌراد وحدادة سٌارات نمل //



 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 جشيجوال 

ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رضا مصطفً مصطفً الجمل ، تاج -تعدٌل االسم التجاري الً / ورشة الجمل لتشكٌل المعادن  -  32

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توضٌح النشاط /تشكٌل معادن و لطع ؼٌار سٌارات لصالح 21191114وفً تارٌخ  168621

 العمٌل و االستٌراد وحدادة سٌارات نمل //

ر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجاري الً / دمحم رضا مصطفً مصطفً الجمل ) الجمل لالستٌراد ( ، تاج -  33

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توضٌح النشاط /تشكٌل معادن و لطع ؼٌار سٌارات لصالح 21191114وفً تارٌخ  168621

 العمٌل و االستٌراد وحدادة سٌارات نمل //

 

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت21191114وفً تارٌخ  168621دمحم رضا مصطفً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التفشٌر:  توضٌح النشاط /تشكٌل معادن و لطع ؼٌار سٌارات لصالح العمٌل و االستٌراد وحدادة سٌارات نمل //

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  196111امل حسن الشاملى دبٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 لرئٌسً لٌصبح / مفروشاتالتفشٌر:  تعدٌل النشاط المركز ا

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  197948عماد الدٌن عبد السالم عطا هللا جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التفشٌر:  اضافه نشاط عموم االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191114وفً تارٌخ  191646دمحم أحمد دمحم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل النشاط الً / توزٌع جمٌع ادوات المماهً

النشاط , وصؾ تم تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  211536سهام فتحً السٌد الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التفشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  183934السٌد عبد اللطٌؾ دمحم دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً ورشه لحام معادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  195613رد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسٌن حموده دمحم ، تاجر ف -  41

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً/  تشؽٌل المعادن

وفً  155115دمحم صالح الدٌن علً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / العوؾ ترٌد  -  41

 وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت وتورٌدات مواد بناء وتجاره كاوتش تم تعدٌل النشاط ,21191117تارٌخ 

تم 21191117وفً تارٌخ  155115دمحم صالح الدٌن على مرسى ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -العوؾ ترٌد -  42

 ء وتجاره كاوتشتعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت وتورٌدات مواد بنا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  192721شرٌؾ سعٌد حسن سعٌد الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً بٌع المالبس

ط , وصؾ التفشٌر:  تم تعدٌل النشا21191121وفً تارٌخ  191555دمحم على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تعدٌل النشاط إلى / مخبز حر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  212349مارٌان سامى فرٌد بدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التفشٌر:  اضافه نشاط خدمات متصله بالنمل) فٌماعدا خدمات االمن والحراسه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه(

تم تعدٌل 21191122وفً تارٌخ  211816محمود دمحم هشام دمحم كمال الدٌن ابراهٌم لطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تجارة وتوزٌع وخلط وتعبئه العطور واالكالدور ) بشرط استصدار التراخٌص 

 الالزمه لها (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  184927الٌزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرج ٌالوت ابو -  47

 التفشٌر:  ٌعدل النشاط الً / مماوالت عمومٌه



 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 جشيجوال 

فرج ٌالوت ابوالٌزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌالوت للمماوالت العمومٌه  -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  ٌعدل النشاط الً / مماوالت عمومٌه21191122وفً تارٌخ  184927

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  121117شكرٌه السٌد شعبان عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 دار التراخٌص الالزمه لذلنالتفشٌر:  تعدٌل النشاط الرئٌسً االخري /تصلٌح مالبس بشرط استص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191123وفً تارٌخ  195127وائل دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

توضٌح النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر ادوات منزلٌه والعاب اطفال وعدد وادوات ومالبس ومستلزماتها وسٌارات وموبٌلٌات 

ومستلزمات البناء وادوات صحٌه وادوات لحام وخردوات ولطع ؼٌار سٌارات ومستلزمات تصنٌع وماكٌنات ولطع ؼٌار واخشاب 

بجمٌع انواعها ومواد خام واجهزه كهربائٌه ومستلزمات ولاٌه مهنٌه واكسسوارات وادوات زٌنه ونسٌج معادن وتحؾ وانتٌكات 

 ولوحات .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212228فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى منٌر ابراهٌم خلٌل ، تاجر -  51

 التفشٌر:  تعدٌل مسمً النشاط لٌصبح / مركز صٌانة و تجارة لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  97628فوزٌه عبدالحمٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ر:  تعدٌل النشاط الً /تجاره الصٌنً والفضٌات والنجؾالتفشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  212131عبدالمنعم فوزي الصاوي حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191124وفً تارٌخ  193892 احمد دمحم على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  54

 تعدٌل النشاط الً /مخبز افرنجً

تم تعدٌل النشاط 21191124وفً تارٌخ  197729اسالم عبدالسالم عبداللطٌؾ عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصؾ التفشٌر:  اضافه نشاط / الخردوات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  156241عبد هللا دمحم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام الدٌن -  56

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً /التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  195197عزة جابر عبداللطٌؾ حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 النشاط إلى / كوافٌر حرٌمىالتفشٌر:  تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  211161عالء دمحم احمد احمد عتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التفشٌر:  اضافه نشاط /تجمٌع مواتٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  199176احمد السٌد محمود عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً/ بٌع تجهٌزات مطاعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  187834عمر ابراهٌم سلٌمان الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التفشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد  واضافه نشاط/ المماوالت

عمر ابراهٌم سلٌمان الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -اري الً / ٌاسٌن للتصدٌر والمماوالت تعدٌل االسم التج -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد  واضافه نشاط/ المماوالت21191127وفً تارٌخ  187834

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  176849رلم   احمد عبد المجٌد دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  62

 (19من المجموعه السادسه وكذلن المجموعه  36التفشٌر:  اضافه نشاط الً /االستٌراد وتصدٌر )ماعدا الفمره 

، تاجر فرد ،  مصطفً السٌد سلٌمان عطٌه نجم -تعدٌل االسم التجاري الً /مؤسسه نجم لعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  63

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً /عموم التصدٌر 21191127وفً تارٌخ  187544سبك لٌده برلم   

 والتوكٌالت التجارٌه



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  211141نجالء خمٌس دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 :  حذؾ نشاط / تصنٌع مالبس لدى الؽٌرالتفشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  187544مصطفى السٌد سلٌمان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً /عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  143947هشام احمد محمود هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التفشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  161863سامح دمحم عاطؾ عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 تفشٌر:  تعدٌل النشاط الً /ورشه تصنٌع البالستٌنال

عبد العال حسٌن عبد العال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -اضافه االسم التجاري /اٌه اتش للمماوالت والتورٌدات  -  68

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  اضافه نشاط /تورٌدات فً مجال النشاط21191127وفً تارٌخ  184169

تم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  184169عبد العال حسٌن عبد العال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصؾ التفشٌر:  اضافه نشاط /تورٌدات فً مجال النشاط

النشاط , وصؾ  تم تعدٌل21191127وفً تارٌخ  191511دمحم مبرون فتح هللا على ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التفشٌر:  إضافه نشاط/ مماوالت عمومٌه

وفً تارٌخ  194355عادل عٌسى حسٌن رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رسالن لتورٌدات لطع ؼٌار السٌارات  -  71

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / ورشه تصنٌع سلن شبن اسوار21191128

عادل عٌسى حسٌن رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -االسم التجارى إلى / رسالن لتصنٌع سلن شٌن اسوار تعدٌل  -  72

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / ورشه تصنٌع سلن شبن اسوار21191128وفً تارٌخ  194355

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  175146   حسن محمود سالمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  73

 التفشٌر:  إضافه نشاط / مركز صٌانه واصالح سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191128وفً تارٌخ  181119ابراهٌم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 ٌضاؾ نشاط / اعمال النمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191129وفً تارٌخ  181493عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حاتم الشحات  -  75

 تعدٌل النشاط الً / تجارة اثاث

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  159821محمود عبد الموجود المرسً السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

نشاط / بٌع كامٌرات المرالبة و بٌع مستلزمات الدش والتوكٌالت التجارٌه و لٌمتصر النشاط علً / وكٌل  وصؾ التفشٌر:  حذؾ

 CNEالشركة المصرٌة للمنوات الفضائٌة 

تم تعدٌل النشاط 21191129وفً تارٌخ  166718احمد باهر السٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -باهرلالتصاالت -  77

 شٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع اسمنت, وصؾ التف

وفً تارٌخ  166718احمد باهر السٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجاري /باهر لبٌع االسمنت  -  78

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع اسمنت21191129

 166718احمد باهر السٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ر لتجارة االسمنت تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / باه -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع اسمنت21191129وفً تارٌخ 

 166718ه برلم   احمد باهر السٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / باهر لتجارة االسمنت  -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة االسمنت21191131وفً تارٌخ 



 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 جشيجوال 

وفً تارٌخ  166718احمد باهر السٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجاري /باهر لبٌع االسمنت  -  81

 دٌل النشاط الً / تجارة االسمنتتم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  تع21191131

تم تعدٌل النشاط 21191131وفً تارٌخ  166718احمد باهر السٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -باهرلالتصاالت -  82

 , وصؾ التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة االسمنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191131وفً تارٌخ  113796السٌد احمد دمحم الحمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 تعدٌل النشاط الً /تجاره الزجاج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191131وفً تارٌخ  113796السٌد دمحم احمد الحمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تعدٌل النشاط الً /تجاره الزجاج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  211595سؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جوزٌؾ فرٌد لٌشع ٌو -  85

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع مشروبات باردة و ساخنه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191131وفً تارٌخ  169393صابر دمحم شحاته حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 / البماله حذؾ نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  212423دمحم محمود دمحم احمد النفٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التفشٌر:  تعدٌل النشاط الً/ بٌع وتركٌب انظمه اطفاء الحرٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191131وفً تارٌخ  181371ٌاسر فاٌز توفٌك موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 حذؾ النشاط /االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191131وفً تارٌخ  151711السٌد زكى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 تعدٌل النشاط الً / تورٌد مواد ؼذائٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 ركة  نوع الش  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  199796دمحم ماهر حمدى ابراهٌم ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  212375اشرؾ عبداللطٌؾ سعٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  212416احمد فرحات توفٌك فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  212369سعد دمحم سعد ؼرٌب ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212417سعٌد مراجع بشٌر مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  193595مً مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً عباس حل -  6

 وصؾ التفشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  212381حشمت زكى خله حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  212424ح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو ابراهٌم عبدالسالم عبدالفتا -  8

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  212367احمد عوض فتح هللا عطٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  212397فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم امٌن عبدربه عبدهللا ، تاجر -  11

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  212388زٌنب عبدالؽنى عبدالعال هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212416،  سبك لٌده برلم    علً جابر عبد الفتاح فرج ، تاجر فرد -  12

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  212448مصطفى مسعود محجوب مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  212428لٌده برلم   محمود دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  14

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  212371كامل سٌؾ النصر السنوسى بدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  212385برلم    ماجده حسن على كاسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  16

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  212411عمرو عبدالجلٌل ٌونس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  212414  دمحم احمد دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  18

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  212445مصطفى دمحم عبدالشافى ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 , وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  212426لم   محمود موسى عبدالمنعم الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  21

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  212433دمحم محمود محمود لنعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  212396 خالد دمحم عبدالحلٌم مرسى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  22

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  212389دمحم عبدالعال دمحم ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التفشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  212413   منال خالد احمد عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  24

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  212437احمد ابراهٌم رمضان مرزوق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  212374محمود صبري سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  212419احمد فاٌد دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121ٌخ وفً تار 212411سهٌر احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  212376مى مؤمن طه ابراهٌم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  212381اٌهاب دمحم زكى الدٌن عبدالمجٌد حسٌن البٌاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 نوع الشركة , وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  212387احمد عاطؾ بسٌونى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  212399مدحت محمود دمحم حسٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  212412صفاء دمحم ؼرٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  212443مدى حسن دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  34

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  212423دمحم محمود دمحم احمد النفٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  212371ود مجدي دمحم دمحم احمدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  36

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  212395اسماء حسنى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  212391 موسى جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم -  38

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212422موسى على السٌد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  212417سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جابر ابراهٌم دمحم -  41

 وصؾ التفشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  212439دمحم ابراهٌم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212421اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ وحٌد لرنى حسن ، ت -  42

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  212379السٌد اسماعٌل عبدالنعٌم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  163535تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدالحمٌد نصر ، -  44

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  197675دمحم دمحم عللى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  212364لٌده برلم   حسن سعد حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك  -  46

 التفشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212365اٌهاب ٌوسؾ ركابى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اٌهاب ركابى لتوزٌع المنظفات  -  47

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التفشٌر: خاص21191111

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  212419المعاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد صالح ابراهٌم دمحم -  48

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  212421خالد دمحم مبرون على الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  212377اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاضل لطفى على خلٌل ، ت -  51

 التفشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212378دمحم فرج عبدالرازق ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ضٌؾ هللا للمماوالت العمومٌه  -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التفشٌر: خاص21191118

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  212425هٌر عبدالعزٌز منصور ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  52

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم 21191116وفً تارٌخ  212414للتصدٌر والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    H.S -حسن احمد حسن سلٌمان  -  53

 تفشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  212366عبدهللا احمد دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212418خالد نجٌب دمحم دمحم ادٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 شٌر: خاصالتف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  212441دمحم سالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  212382صبحً سلٌمان سعد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التفشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  212386احمد دمحم السٌد عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  212411ابراهٌم السٌد عبدالرحٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  212442احمد كامل احمد عطاهللا المظالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التفشٌر: خاص

 212444دمحم عادل السٌد السٌد عالم ) منشفه فردٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسه عالم للتورٌدات الصناعٌه  -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التفشٌر: خاص21191131وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  212429مصطفى محمود بدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  151523دمحم السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التفشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191117وفً تارٌخ  186481محمود احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  191165احمد عبدالرؤؾ دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التفشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191115وفً تارٌخ  212398اٌمن توحٌد خلٌفه حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  212447عادل السٌد محمود عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  212393ٌسرى دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 تفشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  212392محمود جالل جمعه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  212435على على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  212436حر سعٌد محمود حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  71

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  212431دمحم احمد دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  212432د ابوالماسم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم دمحم عبٌ -  73

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  212383عالء عبدالعزٌز دمحم خلٌل ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التفشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  212438عبدالمطلب على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح على -  75

 , وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  198211احمد عمران احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  212441حمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد ا -  77

 التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  212368رمضان دمحم حسب النبً جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصؾ التفشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212373احمد دمحم طلبه عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -وتوزٌع البوٌات والحداٌد احمد طلبه لتجاره  -  79

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التفشٌر: خاص21191113

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  177953حسٌن عبداللطٌؾ علً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 ؾ التفشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  212412شٌماء البدرى دمحم عبدالراشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التفشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21191121وفً تارٌخ  212413هٌثم احمد عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  212415عاطؾ عزٌز جاب هللا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191114وفً تارٌخ  212394سعٌده سٌد احمد محسن المعاصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 صؾ التفشٌر: خاص, و

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  212391رضا صابر متولى السٌد عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  212418جابر ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 تفشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  212434شٌرٌن دمحم عبداللطٌؾ طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التفشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  194836نوح احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التفشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   



 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 جشيجوال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / روبٌنو  181458تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 (   Rubinoلتوزٌع المواد الؽذائٌة ) 

الرؤٌه  الى: اضافه السمه التجارٌه / 194122تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  

الى: اضافة السمة التجارٌة / االلصً  186336تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 للرحالت و مماوالت النمل و التورٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / اسكندرٌة  198236رلم تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21191113،  فى تارٌخ :   -  4

 للتورٌدات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه / المستمبل للنمل  197151تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 بسٌارات الؽٌر  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه / نٌوماربل   177897الممٌدة برلم  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة21191113،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / عبدالمادر  87984تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  7

 عبدهللا السٌد الالفى  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً/ باري  173371الممٌدة برلم  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة21191117،  فى تارٌخ :   -  8

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / النجار  211173تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  9

 سعٌد على عبدالرحمن النجار   -للمماوالت و التورٌدات 

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   161227تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119فى تارٌخ :  ،   -  11

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / الكردانً  152465تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  11

 لصٌانه واصالح السفن  

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   194665تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  12

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / سمول  194128تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  13

   SMOLL FOOTفوت 

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه /جابرٌالمٌا   186175بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التفشٌر21191111،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اضافه سمه تجارٌه/ بن بنً   211666تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  15

الى: تصحٌح االسم التجارى / مكرم بخٌت  127287رلم تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21191113،  فى تارٌخ :   -  16

 حنٌن شنوده  

 الى: اضافه السمه التجارٌه / فاست اٌر   211856تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  17

الى: اضافه السمه التجارٌه/ العالمٌه  171118تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  18

   WORLD TRADE FOR ENGINEERING SERVICES (WTCOللتجاره والمماوالت وٌتكو )منشاة فردٌه ( )



 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 جشيجوال 

 الى: اضافه السمه التجارٌه / فاست اٌر   211856تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  19

الى: اضافة السمة التجارٌة / مفروشات  196111تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114خ : ،  فى تارٌ  -  21

 الملكة  

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / جمال  135574تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  21

 رة الحدٌد و االسمنت  وهبه لوجٌستن و تجا -السٌد احمد وهبه 

 الى: اضافة السمة التجارٌة / االندلس للنمل   199517تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  22

الى: اضافه السمه التجارٌه /مكتب الرضا  148721تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  23

 للمماوالت العمومٌه  

الى: اضافة السمة التجارٌة / سكاي فرٌندز  211564تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  24

   SKY FRIENDSالؼذٌة ل

الى: اضافه السمه التجارٌه /سكاي  212143تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  25

 للبالستٌن  

لوت الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌا 184927تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  26

 فرج ٌالوت ابوالٌزٌد ابراهٌم   -للمماوالت العمومٌه 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً /اجرو  212131تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  27

 فرٌش فروتس للتصدٌر  

 الى: إضافه السمه التجارٌه / بوبو للنمل   212366برلم تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191127،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: اضافه السمه التجارٌه / العال استٌل   199176تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  29

تعدٌل السمه التجارٌه / االٌمان الى:  176849تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  31

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل االسم التجاري الً /مؤسسه  187544تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  31

 مصطفً السٌد سلٌمان عطٌه نجم  -نجم لعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه 

الى: اضافه السمه التجارٌه /الحمد لتصنٌع  161863تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  32

 البالستٌن  

الى: اضافه االسم التجاري /اٌه اتش  184169تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  33

 ن عبد العال حسٌن  عبد العال حسٌ-للمماوالت والتورٌدات 

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   184169تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  34

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / ٌاسٌن  187834تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  35

 عمر ابراهٌم سلٌمان الصعٌدي  -ت للتصدٌر والمماوال

 الى: اضافة السمة التجارٌة / بٌطاش   197892تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  36

النور  الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / 181119تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  37

 للشحن والتفرٌػ و النمل  



 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 جشيجوال 

الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / رسالن  194355تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  38

 عادل عٌسى حسٌن رسالن   -لتصنٌع سلن شٌن اسوار 

الى: اضافة السمة التجارٌة / صحاري  189161دة برلم تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191129ٌ،  فى تارٌخ :   -  39

 للمماوالت العامه و تاجٌر و بٌع المعدات و التصدٌر  

الى: توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده  88319تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  41

 حافظ ابراهٌم سٌد احمد  

الى: تعدٌل االسم التجاري /باهر لبٌع  166718تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129ٌخ : ،  فى تار  -  41

 احمد باهر السٌد بركات  -االسمنت 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / باهر  166718تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  42

 احمد باهر السٌد بركات   -سمنت لتجارة اال

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / مكه  212423تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  43

 النظمه اطفاء الحرٌك  

السمه التجارٌه إلى / بوبو  الى: تعدٌل 212414تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  44

   BOBO Transترانس 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  151361تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  45

 مؤسسة عامر للمماوالت العامه و االستٌراد و التصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / بسمله  181371اسم الشركة الممٌدة برلم تم التفشٌر بتعدٌل 21191131،  فى تارٌخ :   -  46

 للتجاره والتورٌدات والمماوالت العمومٌه  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / ماسه فون   211667تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  47

  ــــــــــــــــــــــ   

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 87984برلم       21191113عبد المادر عبد هللا السٌد الالفى   ، تارٌخ :  -  1

 87984برلم       21191113عبد المادر عبد هللا السٌد الالفى   ، تارٌخ :  -  2

 212319برلم       21191111مدحت سمٌر لبٌب جرجس   ، تارٌخ :  -  3

 127287برلم       21191113مكرم بخٌت حنٌن شنوده   ، تارٌخ :  -  4

 127287برلم       21191113مكرم بخٌت حنٌن شنوده   ، تارٌخ :  -  5

 198311برلم       21191117اسماء علً ابوالفتوح عطٌه   ، تارٌخ :  -  6

 187544م   برل    21191127مصطفى السٌد سلٌمان عطٌه نجم   ، تارٌخ :  -  7

 187544برلم       21191127مصطفى السٌد سلٌمان عطٌه نجم   ، تارٌخ :  -  8



 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 جشيجوال 

 88319برلم       21191129لطفً احمد دمحم علً لطب   ، تارٌخ :  -  9

 88319برلم       21191129لطفً احمد دمحم علً لطب   ، تارٌخ :  -  11

 88319برلم       21191129:  عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد   ، تارٌخ -  11

 88319برلم       21191129عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد   ، تارٌخ :  -  12

 172725برلم       21191131اٌه احمد دمحم السعٌد خلٌل   ، تارٌخ :  -  13

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع   21191111، وفى تارٌخ    181661الٌوجد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

، وفى تارٌخ    181661شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لؽاء الفرعتم محو/شطب السجل  تم ا   21191111

، وفى تارٌخ    161893نادره جٌد وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : -ورثه المرحوم /كمال صابر مرجان   - 3

 -ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2119/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191113

 ئٌاتم فسخ الشركة الشركة و تصفٌتها نها

تم    21191113، وفى تارٌخ    141714ٌونى جرٌن  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  -الشركه المتحده للحبوب   - 4

 محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع



 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 جشيجوال 

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع   21191113، وفى تارٌخ    141714ال ٌوجد  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 5

، وفى تارٌخ    145916شركة عادل سعد الدٌن لتجارة البذور و المبٌدات الحشرٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

توثٌك  2119لسنة  768مصدق علً تولٌعاته برلم  2119/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191113

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً  -الدخٌلة 

 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة اوالد عادل سعد الدٌن لتجارة البذور و المبٌدات الحشرٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 7

مصدق علً  2119/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191113، وفى تارٌخ    145916برلم : 

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً  -توثٌك الدخٌلة  2119لسنة  768تولٌعاته برلم 

، وفى تارٌخ    211516نسٌم بسٌونى وشرٌكه لتجارة العالفة والعطارة ) البركة (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

توثٌك الدخٌلة ؼٌر مسجل  5234ثابت التارٌخ برلم  2119/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191117

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -ر مشهر عنه و ؼٌ

تم    21191117، وفى تارٌخ    187254عادل ومارى وعبد الفتاح فرج وشركائهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

لشركة تم فسخ ا -و الوارد من مكتب جنوب الماهرة  2119/9/24فً  6448محو/شطب السجل  بموجب طلب التاشٌر المودع برلم 

 من مكتب جنوب الماهرة

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    118118عبدالمادر سالمه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

تم فسخ الشركة و تصفٌتها  -ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2119/4/16السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 نهائٌا

تم    21191119، وفى تارٌخ    196161سٌد ابراهٌم سٌد وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  سماح   - 11

توثٌك  2118/11/27ج فً  2588مصدق علً تولٌعاته برلم  2118/9/25محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

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

، وفى تارٌخ    183611المصرٌه الٌابانٌه للرولمان بلى )ماجد دٌاب و شركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 2119م لسنة  685مصدق علً تولٌعاته برلم  2118/12/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191111

 تصفٌتها نهائٌاتم فسخ الشركة و  -توثٌك اسكندرٌة النموذجً 

، وفى تارٌخ    183611المصرٌه الٌابانٌه للرولمان بلى )ماجد دٌاب و شركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   21191111

دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد  -ورثه المرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى    - 14

مصدق علً تولٌعاته برلم  2114/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191111، وفى تارٌخ    121797

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2119أ لسنة  577

احمد دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -مرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى ورثه ال   - 15

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   21191111، وفى تارٌخ    121797

تم    21191111، وفى تارٌخ    191943بك لٌدها برلم : ادهم على سعٌد دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  س   - 16

شركات اسكندرٌة و مشهر  2119لسنة  899ملخصه مسجل برلم  2119/6/15محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -عنه 

تم    21191111، وفى تارٌخ    191943: ادهم على سعٌد دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم    - 17

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا



 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 جشيجوال 

   21191113، وفى تارٌخ    211193شركة ابو بكر ابو بكر احمد الرٌس وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

شركات اسكندرٌة و  2119لسنة  1114ملخصه مسجل برلم  2119/7/19تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

، وفى    98884، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   1963لسنه  72ع( طبما الحكام المانون -م-شركه النٌل للكبرٌت)ش   - 19

جمٌعة العامه العادٌة للشركة و المعتمد من الشركة المابضة تم محو/شطب السجل  بموجب لرارات ال   21191114تارٌخ 

 -للصناعات الكٌماوٌة و معتمد من وزارة لطاع االعمال العام تم االتً :

، وفى    98884شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الجاهزه) شركة مساهمة مصرٌه(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 21

/شطب السجل  بموجب لرارات الجمٌعة العامه العادٌة للشركة و المعتمد من الشركة المابضة تم محو   21191114تارٌخ 

 -للصناعات الكٌماوٌة و معتمد من وزارة لطاع االعمال العام تم االتً :

المانون تم  والئحته التنفٌذٌه طبما الحكام 1981لسنه  159الى المانون  1991لسنه  213توفٌك اوضاع الشركه من المانون    - 21

تم محو/شطب السجل  بموجب    21191114، وفى تارٌخ    98884توفٌك اوضاع الشركه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

لرارات الجمٌعة العامه العادٌة للشركة و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة و معتمد من وزارة لطاع االعمال العام 

 -تم االتً :

تابعه عدل الى شركه مساهمه مصرٌه لطاع اعمال)تابعه(  ، شركة مساهمة   1991لطاع اعمال لسنه  213طبما للمانون    - 22

تم محو/شطب السجل  بموجب لرارات الجمٌعة العامه العادٌة للشركة و    21191114، وفى تارٌخ    98884سبك لٌدها برلم : 

 -ماوٌة و معتمد من وزارة لطاع االعمال العام تم االتً :المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌ

شركه النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌه الجاهزه)شركه مساهمه مصرٌه للصناعات الكٌماوٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه    - 23

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    98884(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 1991لسنه  213طبما للمانون 

بموجب لرارات الجمٌعة العامه العادٌة للشركة و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة و معتمد من وزارة لطاع 

 -االعمال العام تم االتً :

ه مصرٌه طبما الى شركه مساهمه تابع 1981لسنه  159ٌتم توفٌك اوضاع الشركه من شركه مساهمه مصرٌه طبما للمانون    - 24

تم    21191114، وفى تارٌخ    98884والئحته التنفٌذٌه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  1991لسنه  213للمانون 

محو/شطب السجل  بموجب لرارات الجمٌعة العامه العادٌة للشركة و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة و معتمد من 

 -لعام تم االتً :وزارة لطاع االعمال ا

، وفى تارٌخ    98884شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الجاهزة شركة مساهمة مصرٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 تم محو/شطب السجل  بسبب انمضاء الشركة   21191114

ش .م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة ش .م.م للصناعات الكٌماوٌة    - 26

 تم محو/شطب السجل  بسبب انمضاء الشركة   21191114، وفى تارٌخ    98884

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    98884شركة النٌل للكبرٌت ش . م . م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 السجل  بسبب انمضاء الشركة

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    98884النٌل للكبرٌت ش . م . م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  شركة   - 28

 السجل  بسبب انمضاء الشركة

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    98884شركة النٌل للكبرٌت ش  . م . م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 29

 السجل  بسبب انمضاء الشركة

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    98884شركة النٌل للكبرٌت ش . م . م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 بسبب انمضاء الشركةالسجل  



 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 جشيجوال 

عادل ٌوسؾ دمحم عبد الرحٌم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : -المصرٌه التركٌه لعموم االستٌراد و التصدٌر   - 31

ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر  2112/316تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191115، وفى تارٌخ    187782

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا - مسجل و ؼٌر مشهر عنه

عادل ٌوسؾ دمحم عبد الرحٌم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : -المصرٌه التركٌه لعموم االستٌراد و التصدٌر   - 32

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   21191115، وفى تارٌخ    187782

أحمد فرحات توفٌك فرحات وشرٌكه/حسن على دمحم هالل أحمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -ه ووتر جولدشرك   - 33

مصدق علً تولٌعاته  2119/5/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد تخارج مؤرخ فً    21191117، وفى تارٌخ    189414

تخارج الشرٌن /حسن علً دمحمهالل من الشركةو بذلن  -نه توثٌك الدخٌلة ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر ع 2119و لسنة  5558برلم 

 تصبح منشفة فردٌة باسم/ احمد فرحات توفٌك فرحات و لٌد فً نفس الٌوم

شركة الظافر لنمل  الموبٌلٌات والبضائع بالسٌارات لجمٌع الجهات ) عبدهللا احمد الصٌرفى وشركاه (  ، شركة تضامن     - 34

ملخصه  2119/8/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191122، وفى تارٌخ    152823سبك لٌدها برلم : 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2119لسنة  1117مسجل 

(  ، توصٌة بسٌطة   شركة الظافر لنمل  الموبٌلٌات والبضائع بالسٌارات لجمٌع الجهات ) عبدهللا احمد الصٌرفى وشركاه   - 35

ملخصه  2119/8/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21191122، وفى تارٌخ    152823سبك لٌدها برلم : 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2119لسنة  1117مسجل 

ٌد دمحم عبد الحافظ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه عبد الحافظ لصناعه السجاد الٌدوى / احمد الس   - 36

َ     21191122، وفى تارٌخ    152382 ً  تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

ستٌكات ٌعدل االسم التجاري للشركة لٌصبح / امال خلؾ هللا ابو المجد و شرٌكها لعموم التورٌدات فً المواد الؽذائٌة و البال   - 37

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    152382و المنسوجات و االستٌراد و التصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

  َ ً  السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

لٌدها برلم : شركه عبد الحافظ لصناعه السجاد الٌدوى / احمد السٌد دمحم عبد الحافظ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك    - 38

َ     21191122، وفى تارٌخ    152382 ً  تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

ٌعدل االسم التجاري للشركة لٌصبح / امال خلؾ هللا ابو المجد و شرٌكها لعموم التورٌدات فً المواد الؽذائٌة و البالستٌكات    - 39

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    152382ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : و المنسوجات و االستٌراد و التصدٌر  ، ش

  َ ً  السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى    137228شركة  النور  للصناعة والتجارة ) دمحم رمضان  ابراهٌم وشركاة (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 سجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً تم محو/شطب ال   21191122تارٌخ 

، وفى    137228شركة  النور  للصناعة والتجارة ) دمحم رمضان  ابراهٌم وشركاة (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً    21191122تارٌخ 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    115916ٌطة  سبك لٌدها برلم : جابر على امٌن وشركاه  ، توصٌة بس   - 42

تم فسخ  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2117فً 2197ملخصه مسجل برلم  2115/4/2السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

،    167393، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صالح دمحم سعٌد مبرون عالم و شركاه    - 43

 2119لسنة  1158ملخصه مسجل برلم  2119/4/8تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ    21191123وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه 



 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 جشيجوال 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    167393برلم :  دمحم سعٌد مبرون وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   - 44

تم فسخ  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2119لسنة  1158ملخصه مسجل برلم  2119/4/8السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191123ٌخ ، وفى تار   124256ماندو ورمزى للموبٌلٌات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2119/131فً  121ملخصه مسجل برلم  2119/12/31السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشفة فردٌة باسم / ماندو نصٌؾ بسوس ؼبلاير

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    124256ٌدها برلم : ماندو ورمزى للموبٌلٌات  ، شركة تضامن  سبك ل   - 46

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2119/131فً  121ملخصه مسجل برلم  2119/12/31السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشفة فردٌة باسم / ماندو نصٌؾ بسوس ؼبلاير

س للتورٌدات المٌكانٌكٌه و الكهربائٌه)دمحم عبد المعطى و شرٌكه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : مٌجا بلت الٌك   - 47

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء فرع   21191127، وفى تارٌخ    184416

 تم الؽاء فرعتم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    184416ال ٌوجد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 48

، وفى تارٌخ    134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 49

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء فرع   21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 98731ٌمان و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،محمود فزاع سل -  1

 جنٌه   111110111وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

سٌطة  ، سبك لٌدها السٌد محمود فزاع سلٌمان و شركاه توصٌة ب -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود فزاع سلٌمان  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191111وفً تارٌخ   ، 98731برلم ،

 جنٌه   111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 188619معروؾ السٌد دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التف

 156998الشركة المصرٌة لبٌع وتصدٌر منتجات خان الخلٌلى )جورج عاصم وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112وفً تارٌخ   ،

 156998شركة جورجٌت انتٌكس لتصدٌر المنتجات المصرٌة )جورج عاصم وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112وفً تارٌخ   ،

 156998الشركة المصرٌة لبٌع وتصدٌر منتجات خان الخلٌلى )جورج عاصم وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112وفً تارٌخ   ،

 156998المصرٌة )جورج عاصم وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة جورجٌت انتٌكس لتصدٌر المنتجات  -  7

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112وفً تارٌخ   ،



 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 جشيجوال 

لشٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم ا -  8

تم  21191112وفً تارٌخ   ، 78936صالح الدٌن دمحم الجداوي و ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   264110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191112وفً تارٌخ   ، 78936مضان ابراهٌم الشٌشٌنى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،صالح الدٌن دمحم الجداوى ور -  9

 جنٌه   264110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191112تارٌخ   ،وفً  78936عدل الى  / صالح الدٌن دمحم الجداوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   264110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وورثه /عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى -عدل الى )ورثه/ صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه/ رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  11

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ   ، 78936الجداوى( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، عنهم /ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن

 جنٌه   264110111رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 الجداوى و عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم-ٌعدل لٌصبح/ ورثه صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 78936شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   264110111المال لٌصبح رأس مالها ،

نهم ابراهٌم عبدالحلٌم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً ع -  13

تم  21191112وفً تارٌخ   ، 78936صالح الدٌن دمحم الجداوي و ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   264110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    78936هٌم الشٌشٌنى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،صالح الدٌن دمحم الجداوى ورمضان ابرا -  14

 جنٌه   264110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم  21191112وفً تارٌخ   ، 78936عدل الى  / صالح الدٌن دمحم الجداوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   264110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وورثه /عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى -عدل الى )ورثه/ صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه/ رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  16

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ   ، 78936ركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عنهم /ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن الجداوى( ش

 جنٌه   264110111رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى و -ٌعدل لٌصبح/ ورثه صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  17

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 78936شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   264110111المال لٌصبح رأس مالها ،

س تم تعدٌل رأ 21191119وفً تارٌخ   ، 138175كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    138175تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   111110111صبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ 21191119،

تم تعدٌل رأس  21191119وفً تارٌخ   ، 138175كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    138175عبدالمجٌد احمد و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال  -  21

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191119،



 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 جشيجوال 

لالده انطوان و سمٌحه منصور لالده تعدٌل االسم التجارى الى / شركة مٌرلند الهندسٌة / انجال لالده انطوان الصحابها نبٌة  -  22

تم تعدٌل رأس المال  21191119وفً تارٌخ   ، 44131انطوان و مفٌدة منصور لالده انطوان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   961110111, وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

طوان الصحابها وهٌب لالده أنطوان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ٌعدل االسم التجارى الى / انجال لالده أن -  23

  961110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191119وفً تارٌخ   ، 44131،

 جنٌه 

وفً تارٌخ    44131، سبك لٌدها برلم ،انجال لالده أنطوان الصحابها منصور لالده أنطوان وانجاله شركة تضامن   -  24

 جنٌه   961110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191119،

تم  21191119وفً تارٌخ   ، 44131انجال لالده أنطوان / عطٌه لالده أنطوان واخوته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   961110111لمال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس ا

وفً تارٌخ    112649رمضان عبده ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  26

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً تارٌخ    112649عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  27

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً تارٌخ    112649عبده ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، رمضان -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  28

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً تارٌخ    112649عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  29

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ   ، 142249نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   15110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشرٌكته عبله دمحم حسن راضً شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  31

ها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال 21191115وفً تارٌخ   ، 142249برلم ،

 جنٌه   15110111،

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ   ، 142249نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   15110111رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ن دمحم حسن وشرٌكته عبله دمحم حسن راضً شركة تضامن  ، سبك لٌدها تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نظارات االٌمان حس -  33

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191115وفً تارٌخ   ، 142249برلم ،

 جنٌه   15110111،

ٌحًٌ حسن حنفى محمود النمٌب و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك  -تعدٌل االسم التجارى الى / شركه النمٌب لالزٌاء اللٌبٌه  -  34

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191115وفً تارٌخ   ، 141166لٌدها برلم ،

 جنٌه   111110111،

وفً تارٌخ    141166نمٌب للتجاره حسن حنفى محمود حنفى محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه  ال -  35

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191115،

وفً تارٌخ    141166، سبك لٌدها برلم ، ٌعدل االسم التجارى الى/حسن حنفى محمود واحمد حنفى محمود شركة تضامن  -  36

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191115،



 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 جشيجوال 

 141166حسن حنفى وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى الى )شركه النمٌب لالزٌاء اللٌبٌه -  37

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191115،  وفً تارٌخ 

ٌحًٌ حسن حنفى محمود النمٌب و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -تعدٌل االسم التجارى الى / شركه النمٌب لالزٌاء اللٌبٌه  -  38

م تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ت 21191115وفً تارٌخ   ، 141166لٌدها برلم ،

 جنٌه   111110111،

وفً تارٌخ    141166شركه  النمٌب للتجاره حسن حنفى محمود حنفى محمود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   111110111رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191115،

وفً تارٌخ    141166ٌعدل االسم التجارى الى/حسن حنفى محمود واحمد حنفى محمود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191115،

 141166حسن حنفى وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-ارى الى )شركه النمٌب لالزٌاء اللٌبٌهتعدل االسم التج -  41

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191115وفً تارٌخ   ،

 182146نً الساٌس و شركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌو -  42

 جنٌه   51110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116وفً تارٌخ   ،

تم  21191116وفً تارٌخ   ، 182146شركه عمرو مصطفى عطٌه عبده وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   51110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 182146تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   51110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌ 21191116وفً تارٌخ   ،

تم  21191116وفً تارٌخ   ، 182146شركه عمرو مصطفى عطٌه عبده وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   51110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 193589ى وشرٌكه حسن السٌد على شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،على السٌد عل -  46

 جنٌه   2511110111رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    111511لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و شرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  47

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121وفً تارٌخ   ، 111511حنٌن وشـــركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 1ى1ج1 -  48

 جنٌه   21111110111ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التفشٌر:   تعدٌ

وفً  111511شـــركة كٌــرٌلــو تـــورز للسٌاحه مهندس جـوزٌؾ ٌـوحنا وشـــركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191122وفً تارٌخ   ، 145271ٌحى السٌد على مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ت سمٌر لبٌب نصٌر لدوس و شركائها توصٌة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة مجدى جوارجى نصٌر و عنهم مرف -  51

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191123وفً تارٌخ   ، 182478بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   15250111رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123،  وفً تارٌخ  182478مجدى جوارجى نصٌر وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   15250111المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 جشيجوال 

شركه سولكس لعموم  -تعدٌل اسم الشركه التجارى لٌصبح / السٌد عبدالحمٌد  رجب وشرٌكه عصام السٌد عبدالحمٌد رجب  -  53

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل  21191124تارٌخ   ، وفً 182591التصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

السٌد عبدالحمٌد رجب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -تعدٌل االسم التجارى لبصبح / شركه سلولكس للتصدٌر  -  54

رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ   ، 182591،

 جنٌه   511110111،

شركه سولكس لالستٌراد والتصدٌر( شركة تضامن   -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )السٌد عبد الحمٌد رجب وشركاه  -  55

, وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس تم تعدٌل رأس المال  21191124وفً تارٌخ   ، 182591، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111مالها ،

السٌد عبد الحمٌد رجب وشرٌكه عصام السٌد عبد الحمٌد رجب) شركه سولكس لالستٌراد والتصدٌر( شركة تضامن  ، سبك  -  56

دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تع 21191124وفً تارٌخ   ، 182591لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111،

 184416مٌجا بلت الٌكس للتورٌدات المٌكانٌكٌه و الكهربائٌه)دمحم عبد المعطى و شرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   191110111، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 21191127وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -ٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة تعدٌل االسم التجاري ل -  59

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 134141برلم ،

 جنٌه   1111110111،

وفً تارٌخ    134141لطٌؾ شامه وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبدال -  61

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

ركة تضامن  ، سبك لٌدها نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ش -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  61

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 134141برلم ،

 جنٌه   1111110111،

 وفً تارٌخ   134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  63

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التفشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 134141برلم ،

 جنٌه   1111110111،

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تم  21191111وفً تارٌخ  181661الٌوجد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الؽاء الفرع



 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 جشيجوال 

وفً تارٌخ  181661ا برلم    شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  2

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 21191111

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم  -  3

تم  21191112وفً تارٌخ  78936ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    صالح الدٌن دمحم الجداوي و ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً ، شرك

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

 21191112رٌخ وفً تا 78936صالح الدٌن دمحم الجداوى ورمضان ابراهٌم الشٌشٌنى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

تم  21191112وفً تارٌخ  78936عدل الى  / صالح الدٌن دمحم الجداوى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح /  تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:  

وورثه /عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى -عدل الى )ورثه/ صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه/ رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  6

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  78936برلم    عنهم /ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن الجداوى( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها 

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى و شركاه -ٌعدل لٌصبح/ ورثه صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  7

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان  21191112وفً تارٌخ  78936شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ، 

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المركز الرئٌسً لٌصبح / 

ابراهٌم عبدالحلٌم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً عنهم  -  8

تم  21191112وفً تارٌخ  78936صالح الدٌن دمحم الجداوي و ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

 21191112وفً تارٌخ  78936وى ورمضان ابراهٌم الشٌشٌنى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    صالح الدٌن دمحم الجدا -  9

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

تم  21191112وفً تارٌخ  78936بك لٌدها برلم    عدل الى  / صالح الدٌن دمحم الجداوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  11

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

جداوى وورثه /عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم ال-عدل الى )ورثه/ صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه/ رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  11

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  78936عنهم /ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن الجداوى( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى و -داوى وورثه رمضان ابراهٌم الشٌشٌنىٌعدل لٌصبح/ ورثه صالح الدٌن دمحم الج -  12

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تصحٌح  21191112وفً تارٌخ  78936شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم  94عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  141714ٌونى جرٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -تحده للحبوبالشركه الم -  13

 العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ،  21191113وفً تارٌخ  141714ال ٌوجد ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 الفرع تم الؽاء

وفً  192511تعدٌل االسم التجارى للشركه الى / ٌحًٌ حسن دمحم مصطفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 -شارع الرشٌدي المصر العٌنً السٌدة زٌنب  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  21191114تارٌخ 

 محافظة 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  192511دمحم عثمان وشركاؤها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     دعاء اسامة -  16

 محافظة  -شارع الرشٌدي المصر العٌنً السٌدة زٌنب  18العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

وفً  192511توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/مصطفى دمحم دمحم متولى وشركاه ،  -  17

 -شارع الرشٌدي المصر العٌنً السٌدة زٌنب  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  21191114تارٌخ 

 محافظة 

وفً  128224برلم     انجال احمد عمران للمماوالرت وتجارة وتصنٌع االشؽال المعدنٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  18

طرٌك مرؼم الصحراوي خلؾ ابوطالب  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الكٌلو  21191121تارٌخ 

 دائم  128224و لٌد برلم تابع  8691لسم العامرٌة و نشاطه / تشكٌل االلواح المعدنٌة و اودع برلم  -مشتهً 

وفً  128224مماوالرت وتجارة وتصنٌع االشؽال المعدنٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    انجال احمد عمران لل -  19

طرٌك مرؼم الصحراوي خلؾ ابوطالب  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الكٌلو  21191121تارٌخ 

 دائم  128224و لٌد برلم تابع  8691برلم  لسم العامرٌة و نشاطه / تشكٌل االلواح المعدنٌة و اودع -مشتهً 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،   81لسنة  159شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  21

ٌع منتجات تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء فرع ) منفذ ب 21191122وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

و لبول االستمالة الممدمه من  -الممطم  -الهضبة الوسطً  -منطمة الخدمات العمرانٌة  -(  1زراعٌة و البان ( بالعنوان محل رلم ) 

  -مدٌر الفرع  -االستاذ / كرٌم سمٌر حسٌن لندٌل 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،   81 لسنة 159شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء فرع )منفذ بٌع(بالعنوان محل  21191122وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

م سمٌر حسٌن الممطم ولبول االستمالة الممدمة من االستاذ / كرٌ-الهضبه الوسطى-منطمه خدمات العمرانٌه -(1(عماره رلم)5رلم)

 مدٌر الفرع -لندٌل 

وفً  177751ولٌد صالح الدٌن عبد الحمٌد ودمحم صالح الدٌن عبد الحمٌد وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 -الحجاز  ( عمارة ) أ ( تمسٌم 911تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / المطعه رلم )  21191123تارٌخ 

  -الؽردلة  -( بالدور االرضً  4المحل رلم ) 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / تامر علً ابراهٌم رشدي عبدالفتاح و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 لسم  -رشدي  -هضة شارع الن 12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  21191124وفً تارٌخ  177162

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  177162تامر رشدى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 لسم  -رشدي  -شارع النهضة  12الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / تامر علً ابراهٌم رشدي عبدالفتاح و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 لسم  -رشدي  -شارع النهضة  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  21191124وفً تارٌخ  177162

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  177162طة ،  سبك لٌدها برلم    تامر رشدى وشركاه ، توصٌة بسٌ -  26

 لسم  -رشدي  -شارع النهضة  12الـتفشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

وفً تارٌخ  111675شركه البالستٌن العالمٌه )  مصطفى صبرى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

منطمة الورش و المخازن شرق  - 14بلون  6ل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المطعه رلم تم تعدٌ 21191127

 دائم  111675و لٌد برلم تابع  8912المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و اودع برلم 

حته التنفٌذٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    والئ 1981لسنه  159تعدل الى شركه مساهمه مصرٌه طبما للمانون  -  28

منطمة  - 14بلون  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المطعه رلم  21191127وفً تارٌخ  111675

 دائم  111675تابع و لٌد برلم  8912الورش و المخازن شرق المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و اودع برلم 



 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 جشيجوال 

وفً تارٌخ  111675تعدل الى شركه البالستٌن العالمٌه )شركه مساهمه مصرٌه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

منطمة الورش و المخازن شرق  - 14بلون  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المطعه رلم  21191127

 دائم  111675و لٌد برلم تابع  8912ٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و اودع برلم المنطمة الصناع

وفً تارٌخ  111675شركه البالستٌن العالمٌه )  مصطفى صبرى وشركاه( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

منطمة الورش و المخازن شرق  - 14بلون  6رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المطعه  21191127

 دائم  111675و لٌد برلم تابع  8912المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و اودع برلم 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1981لسنه  159تعدل الى شركه مساهمه مصرٌه طبما للمانون  -  31

منطمة  - 14بلون  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المطعه رلم  21191127وفً تارٌخ  111675

 دائم  111675و لٌد برلم تابع  8912الورش و المخازن شرق المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و اودع برلم 

وفً تارٌخ  111675ه )شركه مساهمه مصرٌه( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    تعدل الى شركه البالستٌن العالمٌ -  32

منطمة الورش و المخازن شرق  - 14بلون  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المطعه رلم  21191127

 دائم  111675ٌد برلم تابع و ل 8912المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و اودع برلم 

مٌجا بلت الٌكس للتورٌدات المٌكانٌكٌه و الكهربائٌه)دمحم عبد المعطى و شرٌكه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

ٌل تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / شارع النصر الدور االول الهانوف 21191127وفً تارٌخ  184416

 دائم  184416و الممٌد برلم تابع  5933لسم الدخٌلة و المودع برلم  -العجمى 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،   81لسنة  159شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  34

 17صؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة / المطعة رلم تم تعدٌل العنوان , و 21191128وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

  -بناحٌة المنطمة االستثمارٌة بالمطامٌة و تعٌٌن االستاذ / ولٌد السعٌد عبد المنعم عمر مدٌر للفرع  2ص 

ة مساهمة ،  والئحته التنفٌذٌه ، شرك 81لسنة  159شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  35

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة / محل مدخل  21191128وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

 -للٌوب و تعٌٌن االستاذ / محمود مسعود سٌد مسعود  -بجوار شركة روزٌنا  -خلؾ فٌال الحاج حلمً الرفاعً  -زاورٌة النجار 

 -مدٌرا للفرع 

وفً تارٌخ  134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى امام لرٌة  42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / الكٌلو  21191131

 دائم  134141و الممٌد برلم تابع  1797ع برلم لسم العامرٌة و المود -الجزائر 

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  37

طرٌك اسكندرٌة  42ٌلو تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / الك 21191131وفً تارٌخ  134141برلم    

 دائم  134141و الممٌد برلم تابع  1797لسم العامرٌة و المودع برلم  -الماهرة الصحراوى امام لرٌة الجزائر 

وفً تارٌخ  134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى امام لرٌة  42عنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / الكٌلو تم تعدٌل ال 21191131

 دائم  134141و الممٌد برلم تابع  1797لسم العامرٌة و المودع برلم  -الجزائر 

شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  نبٌل عبداللطٌؾ شامه و -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  39

طرٌك اسكندرٌة  42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / الكٌلو  21191131وفً تارٌخ  134141برلم    

 دائم  134141و الممٌد برلم تابع  1797لسم العامرٌة و المودع برلم  -الماهرة الصحراوى امام لرٌة الجزائر 

وفً تارٌخ  134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى امام لرٌة  42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / الكٌلو  21191131

 دائم  134141و الممٌد برلم تابع  1797دع برلم لسم العامرٌة و المو -الجزائر 



 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 جشيجوال 

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  41

طرٌك اسكندرٌة  42لكٌلو تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتفشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / ا 21191131وفً تارٌخ  134141برلم    

 دائم  134141و الممٌد برلم تابع  1797لسم العامرٌة و المودع برلم  -الماهرة الصحراوى امام لرٌة الجزائر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

اهٌم عبد العزٌز وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط كرٌم جابر ابر-المصرٌه االوروبٌه للصٌانه وإٌجار وعمرات الدٌزل -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة 21191118وفً تارٌخ  188138الً / تصلٌح اجزاء مٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

الده انطوان و سمٌحه منصور لالده تعدٌل االسم التجارى الى / شركة مٌرلند الهندسٌة / انجال لالده انطوان الصحابها نبٌة ل -  2

انطوان و مفٌدة منصور لالده انطوان ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / استٌراد فً عمومه ) بما ٌشمل االالت الزراعٌه والصناعٌه 

ناش والمحركات الكهربائٌه والمحركات الدٌزل والماكٌنات البحرٌه ومجموعات تولٌد الكهرباء وعربات وخالطات الخرسانٌه واالو

بمختلؾ اشكالها وسبٌكه االالت) االالت والمواسٌر والسٌور( وما شبه ذلن من ادوات ومهمات ولطع الؽٌار وعموم االستٌراد ( ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  44131سبك لٌدها برلم   

صحابها وهٌب لالده أنطوان وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / استٌراد ٌعدل االسم التجارى الى / انجال لالده أنطوان ال -  3

فً عمومه ) بما ٌشمل االالت الزراعٌه والصناعٌه والمحركات الكهربائٌه والمحركات الدٌزل والماكٌنات البحرٌه ومجموعات تولٌد 

االالت والمواسٌر والسٌور( وما شبه ذلن من الكهرباء وعربات وخالطات الخرسانٌه واالوناش بمختلؾ اشكالها وسبٌكه االالت) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  44131ادوات ومهمات ولطع الؽٌار وعموم االستٌراد ( ،  سبك لٌدها برلم   

 التفشٌر:  شركة تضامن

استٌراد فً عمومه ) بما ٌشمل انجال لالده أنطوان الصحابها منصور لالده أنطوان وانجاله ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /  -  4

االالت الزراعٌه والصناعٌه والمحركات الكهربائٌه والمحركات الدٌزل والماكٌنات البحرٌه ومجموعات تولٌد الكهرباء وعربات 

وخالطات الخرسانٌه واالوناش بمختلؾ اشكالها وسبٌكه االالت) االالت والمواسٌر والسٌور( وما شبه ذلن من ادوات ومهمات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة 21191119وفً تارٌخ  44131ع الؽٌار وعموم االستٌراد ( ،  سبك لٌدها برلم   ولط

 تضامن

انجال لالده أنطوان / عطٌه لالده أنطوان واخوته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / استٌراد فً عمومه ) بما ٌشمل االالت  -  5

كهربائٌه والمحركات الدٌزل والماكٌنات البحرٌه ومجموعات تولٌد الكهرباء وعربات وخالطات الزراعٌه والصناعٌه والمحركات ال

الخرسانٌه واالوناش بمختلؾ اشكالها وسبٌكه االالت) االالت والمواسٌر والسٌور( وما شبه ذلن من ادوات ومهمات ولطع الؽٌار 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  44131وعموم االستٌراد ( ،  سبك لٌدها برلم   

كرٌم جابر ابراهٌم عبد العزٌز وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط -المصرٌه االوروبٌه للصٌانه وإٌجار وعمرات الدٌزل -  6

صؾ التفشٌر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط , و21191119وفً تارٌخ  188138الً / تصلٌح اجزاء مٌكانٌكٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

رمضان عبده ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشط الً / تمدٌم العصائر ) ماعدا المصب (  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  112649،  سبك لٌدها برلم   

عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشط الً / تمدٌم العصائر ) ماعدا المصب  - اتومبٌل نجمه بورسعٌد -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  112649( ،  سبك لٌدها برلم   



 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 جشيجوال 

رمضان عبده ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشط الً / تمدٌم العصائر ) ماعدا المصب (  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  112649،  سبك لٌدها برلم   

وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشط الً / تمدٌم العصائر ) ماعدا عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  112649المصب ( ،  سبك لٌدها برلم   

د والتصدٌر ،  انجال احمد عمران للمماوالرت وتجارة وتصنٌع االشؽال المعدنٌه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌرا -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  128224سبك لٌدها برلم   

انجال احمد عمران للمماوالرت وتجارة وتصنٌع االشؽال المعدنٌه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،   -  12

 تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن تم21191121وفً تارٌخ  128224سبك لٌدها برلم   

ماٌكل البٌر ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / عموم االستٌراد لٌصبح ؼرض الشركة / تورٌد مواد الدعاٌه  -  13

فشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ الت21191121وفً تارٌخ  198131واالعالن والمطبوعات وعموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / تامر علً ابراهٌم رشدي عبدالفتاح و شرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة باضافة  -  14

نشاط / المٌام بتمدٌم خدمات النمل المتعددة الوسائط و حذؾ نشاط / خدمات النمل البحري و خدمات التوكٌالت المالحٌه و تمثٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191124وفً تارٌخ  177162واخر و اعمال الشحن و التفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   مالن الب

 شركة تضامن

تامر رشدى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة باضافة نشاط / المٌام بتمدٌم خدمات النمل المتعددة الوسائط و  -  15

حري و خدمات التوكٌالت المالحٌه و تمثٌل مالن البواخر و اعمال الشحن و التفرٌػ ،  سبك لٌدها حذؾ نشاط / خدمات النمل الب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191124وفً تارٌخ  177162برلم   

دٌل ؼرض الشركة باضافة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / تامر علً ابراهٌم رشدي عبدالفتاح و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تع -  16

نشاط / المٌام بتمدٌم خدمات النمل المتعددة الوسائط و حذؾ نشاط / خدمات النمل البحري و خدمات التوكٌالت المالحٌه و تمثٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  21191124وفً تارٌخ  177162مالن البواخر و اعمال الشحن و التفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌة بسٌطةتوص

تامر رشدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة باضافة نشاط / المٌام بتمدٌم خدمات النمل المتعددة الوسائط و  -  17

حذؾ نشاط / خدمات النمل البحري و خدمات التوكٌالت المالحٌه و تمثٌل مالن البواخر و اعمال الشحن و التفرٌػ ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة بسٌطة21191124تارٌخ وفً  177162برلم   

مٌجا بلت الٌكس للتورٌدات المٌكانٌكٌه و الكهربائٌه)دمحم عبد المعطى و شرٌكه( ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد و  -  18

ئٌه للهٌئات و الشركات و الجهات الحكومٌه التصدٌر من نشاط الشركة علً ان ٌصبح النشاط هو /  التورٌدات المٌكانٌكٌه و الكهربا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127وفً تارٌخ  184416،  سبك لٌدها برلم   

شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131فً تارٌخ و 134141

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط /  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  21

 لتفشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191131وفً تارٌخ  134141االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  134141

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /  -ٌة الزراعٌة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنم -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  134141االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   



 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 جشيجوال 

ستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / اال -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  134141

نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التفشٌر:  شركة تضامن21191131خ وفً تارٌ 134141االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  138175كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التفشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21191119وفً تارٌخ  138175تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21191111وفً تارٌخ  112649رمضان عبده ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -بورسعٌد اتومبٌل نجمه  -  3

 المانونى  , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  112649عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  4

 ونى  , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطةالكٌان المان

وفً تارٌخ  194724تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة ) ال سالم ( للخدمات الصناعٌة و التورٌدات ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التفشٌر: شركة تضامن21191113

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191113وفً تارٌخ  194724شركة مصطفى سالم احمد عبد هللا وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصؾ التفشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191114وفً تارٌخ  142249نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 تفشٌر: شركة تضامنوصؾ ال

 142249تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشرٌكته عبله دمحم حسن راضً ، سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التفشٌر: شركة تضامن21191114وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  182146ونً الساٌس و شركاها ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌ -  9

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطة21191116

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21191116وفً تارٌخ  182146شركه عمرو مصطفى عطٌه عبده وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطة



 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 جشيجوال 

تم 21191131وفً تارٌخ  134141شركه شامه للتنمٌه الزراعٌه ) دمحم عبداللطٌؾ شامه وشركاه( ، سبك لٌدها برلم    -  11

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطة

 134141دها برلم   نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه ، سبك لٌ -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة  -  12

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التفشٌر: توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

: تعدٌل االسم التجاري الى 98731توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 السٌد محمود فزاع سلٌمان و شركاه -لٌصبح / ورثة محمود فزاع سلٌمان 

الى: تعدٌل االسم التجاري  78936توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  2

هٌم الشٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوي و لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابرا

 ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً

الى: تعدٌل االسم التجاري  78936شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  3

الشٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوي و  لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم

 ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً

الى: تعدٌل االسم التجاري  78936شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  4

شٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوي و لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم ال

 ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً

الى: تعدٌل االسم التجاري  145916شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  5

 حشرٌةلٌصبح / شركة اوالد عادل سعد الدٌن لتجارة البذور و المبٌدات ال

الى: تعدٌل االسم التجارى  44131شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  6

الى / شركة مٌرلند الهندسٌة / انجال لالده انطوان الصحابها نبٌة لالده انطوان و سمٌحه منصور لالده انطوان و مفٌدة منصور 

 لالده انطوان

الى: تعدٌل االسم التجاري  138175شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه

سم التجاري الى: تعدٌل اال 138175توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  8

 لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  141166توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115،  فى تارٌخ :   -  9

 ٌحًٌ حسن حنفى محمود النمٌب و شرٌكه -الى / شركه النمٌب لالزٌاء اللٌبٌه 

الى: تعدٌل االسم التجارى  141166شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115رٌخ : ،  فى تا  -  11

 ٌحًٌ حسن حنفى محمود النمٌب و شرٌكه -الى / شركه النمٌب لالزٌاء اللٌبٌه 

الى: تعدٌل االسم التجاري  142249م شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل  21191115،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشرٌكته عبله دمحم حسن راضً



 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 جشيجوال 

الى: تعدٌل االسم التجاري  142249شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115،  فى تارٌخ :   -  12

 ه عبله دمحم حسن راضًلٌصبح / نظارات االٌمان حسن دمحم حسن وشرٌكت

الى: تعدٌل االسم التجاري  182146شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس و شركاها

الى: تعدٌل االسم  182146ركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الش  21191116،  فى تارٌخ :   -  14

 التجاري لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس و شركاها

الى: تعدٌل االسم  111511توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  15

 هالتجاري لٌصبح / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و شرٌكٌ

الى: تعدٌل االسم  182478توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  16

 التجاري لٌصبح / ورثة مجدى جوارجى نصٌر و عنهم مرفت سمٌر لبٌب نصٌر لدوس و شركائها

الى: تعدٌل اسم الشركه  182591الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم  21191124،  فى تارٌخ :   -  17

 شركه سولكس لعموم التصدٌر -التجارى لٌصبح / السٌد عبدالحمٌد  رجب وشرٌكه عصام السٌد عبدالحمٌد رجب 

الى: تعدٌل االسم  134141توصٌة بسٌطة  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  18

 نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه -التجاري لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة 

الى: تعدٌل االسم التجاري  134141شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  19

 نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه -لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة 

الى: تعدٌل االسم التجاري  134141شركة تضامن  تم التفشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  21

 نبٌل عبداللطٌؾ شامه و شركاه -لٌصبح / شركة شامه للتنمٌة الزراعٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رفع اسم شرٌكه موصٌه  - محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته دمحم -  1

 98731برلم       21191111مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

وصٌه رفع اسم شرٌكه م -دمحم محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  2

 98731برلم       21191111مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه موصٌه مذكورة  -محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  3

 98731برلم       21191111بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه موصٌه مذكورة  -رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  4

 98731برلم       21191111بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه موصٌه  -السٌد محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  5

 98731 برلم      21191111مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه موصٌه  -السٌد محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  6

 98731برلم       21191111مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

برلم       21191111دمحم محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  7

98731 

برلم       21191111دمحم محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  8

98731 

 98731برلم       21191111محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  9

 98731برلم       21191111محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  11

برلم       21191111السٌد محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  11

98731 

برلم       21191111ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : السٌد محمود فزاع سلٌمان  توص -  12

98731 

لهما حك االدارة و التولٌع عن  -دمحم محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  13

 98731برلم       21191111الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لهما حك االدارة و التولٌع عن  -دمحم محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  14

 98731برلم       21191111الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة لهما  -محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  15

 98731برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  16

 98731برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لهما حك االدارة و التولٌع عن  -السٌد محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  17

 98731برلم       21191111الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

هما حك االدارة و التولٌع عن ل -السٌد محمود فزاع سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  18

 98731برلم       21191111الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  19

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94ارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االد

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  21

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن /  لسم الجمرن بمفرده

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

اره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االد -  21

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96رع الكائن / لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الف

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 



 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 جشيجوال 

ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  22

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94الدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك ا

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936 برلم      21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  23

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96ده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / لسم الجمرن بمفر

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  24

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96ختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / لسم الجمرن بمفرده و ٌ

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والت -  25

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96ن / لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائ

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  26

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94ولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و الت

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  27

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن /  لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ح / ٌختص الشرٌن ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصب -  28

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -رع السٌد دمحم كرٌم شا

ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  29

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94مركز الرئٌسً الكائن / المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن ال

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

مضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن ابراهٌم ر -  31

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96/ ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن /  لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

لشرٌن ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص ا -  31

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 



 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 جشيجوال 

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  - كرٌم شارع السٌد دمحم

ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  32

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94ٌسً الكائن / المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئ

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  ابراهٌم عبد الحلٌم -  33

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96اهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابر

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

شرٌن ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص ال -  34

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  - كرٌم شارع السٌد دمحم

ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  35

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94رئٌسً الكائن / المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز ال

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن ابراهٌم عبد الحل -  36

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

ٌن ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشر -  37

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً الكائن / 

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -كرٌم  شارع السٌد دمحم

ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / ٌختص الشرٌن  -  38

 -شارع السٌد دمحم كرٌم  94الكائن /  المتضامن / ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم بحك االدارة و التولٌع عن المركز الرئٌسً

 96لسم الجمرن بمفرده و ٌختص الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً بحك االدارة و التولٌع عن الفرع الكائن / 

 78936برلم       21191112لسم الجمرن بمفرده ، تارٌخ :  -شارع السٌد دمحم كرٌم 

رفع اسم  -ح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ابراهٌم عبد الحلٌم صال -  39

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -د الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ابراهٌم عب -  41

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  41

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936 برلم      21191112بالعمد ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  42

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  43

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112ٌخ : بالعمد ، تار

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  44

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  45

ذكورٌن انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن م -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  46

موصٌٌن مذكورٌن انضمام عدد اربعة شركاء  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  47

شركاء موصٌٌن مذكورٌن  انضمام عدد اربعة -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  48

دد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن انضمام ع -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  49

نضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن ا -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  51

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -وفاة رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد لل -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  51

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -لعمد للوفاة رفع اسم شرٌن موصً مذكور با -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  52

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -مذكور بالعمد للوفاة رفع اسم شرٌن موصً  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  53

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936لم   بر    21191112بالعمد ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  54

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  55

انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112تارٌخ :  بالعمد ،

رفع اسم  -ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  56

رٌن انضمام عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكو -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  57

ٌن مذكورٌن انضمام عدد اربعة شركاء موصٌ -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم  -ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  58

كاء موصٌٌن مذكورٌن انضمام عدد اربعة شر -رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد للوفاة  -شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة 

 78936برلم       21191112بالعمد ، تارٌخ : 

ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر فرع  له حك االدارة و التولٌع عن الفرع بمفرده ، تارٌخ :  -  59

 78936برلم       21191112

له حك االدارة و التولٌع عن الفرع بمفرده ، تارٌخ : ابراهٌم رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر فرع   -  61

 78936برلم       21191112

احمد صابر عبدالموجود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم عزل السٌد / احمد دمحم الصاوي ممثل االتحاد داخل  -  61

محله كعضو مجلس ادارة بالشركة ممثال اتحاد العاملٌن مجلس ادارة الشركة و تم اختٌار السٌد / احمد صابر عبدالموجود دمحم لٌحا 

 116281برلم       21191112( ، تارٌخ :  2121 - 2119المساهمٌن عن دورة ) 

احمد صابر عبدالموجود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم عزل السٌد / احمد دمحم الصاوي ممثل االتحاد داخل  -  62

ختٌار السٌد / احمد صابر عبدالموجود دمحم لٌحا محله كعضو مجلس ادارة بالشركة ممثال اتحاد العاملٌن مجلس ادارة الشركة و تم ا

 116281برلم       21191112( ، تارٌخ :  2121 - 2119المساهمٌن عن دورة ) 

وي ممثل االتحاد داخل احمد صابر عبدالموجود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم عزل السٌد / احمد دمحم الصا -  63

مجلس ادارة الشركة و تم اختٌار السٌد / احمد صابر عبدالموجود دمحم لٌحا محله كعضو مجلس ادارة بالشركة ممثال اتحاد العاملٌن 

 116281برلم       21191112( ، تارٌخ :  2121 - 2119المساهمٌن عن دورة ) 

عضو مجلس ادارة  تم عزل السٌد / احمد دمحم الصاوي ممثل االتحاد داخل احمد صابر عبدالموجود دمحم  شركة مساهمة   -  64

مجلس ادارة الشركة و تم اختٌار السٌد / احمد صابر عبدالموجود دمحم لٌحا محله كعضو مجلس ادارة بالشركة ممثال اتحاد العاملٌن 

 116281برلم       21191112( ، تارٌخ :  2121 - 2119المساهمٌن عن دورة ) 

احمد صابر عبدالموجود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم عزل السٌد / احمد دمحم الصاوي ممثل االتحاد داخل  -  65

مجلس ادارة الشركة و تم اختٌار السٌد / احمد صابر عبدالموجود دمحم لٌحا محله كعضو مجلس ادارة بالشركة ممثال اتحاد العاملٌن 

 116281برلم       21191112( ، تارٌخ :  2121 - 2119المساهمٌن عن دورة ) 

    21191112عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  66

 145916برلم   



 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 جشيجوال 

    21191112، تارٌخ : عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  67

 145916برلم   

    21191112لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  68

 145916برلم   

    21191112: لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ  -  69

 145916برلم   

برلم       21191112دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  71

145916 

برلم       21191112دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  71

145916 

برلم       21191112دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  72

145916 

برلم       21191112دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  73

145916 

    21191112عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  74

 145916برلم   

    21191112عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  75

 145916برلم   

    21191112لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  76

 145916برلم   

    21191112لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  77

 145916برلم   

برلم       21191112ٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دن -  78

145916 

برلم       21191112دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  79

145916 

برلم       21191112دالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دمحم عادل سع -  81

145916 

برلم       21191112دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  81

145916 

عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان  -  82

 145916برلم       21191112ٌكون ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

لتولٌع عن الشركة بمفردها علً ان عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و ا -  83

 145916برلم       21191112ٌكون ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان  -  84

 145916رلم   ب    21191112ٌكون ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان  -  85

 145916برلم       21191112ٌكون ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان ٌكون دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك  -  86

 145916برلم       21191112ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان ٌكون  -  87

 145916برلم       21191112ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان ٌكون  -  88

 145916برلم       21191112ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها علً ان ٌكون دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  89

 145916برلم       21191112ذلن ضمن اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

    21191112عادل سعدالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  91

 145916برلم   

    21191112دالدٌن عبدالؽفار المالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عادل سع -  91

 145916برلم   

    21191112لٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  92

 145916برلم   

    21191112ٌلى عبدالفتاح عبدالرحمن حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : ل -  93

 145916برلم   

    21191112دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  94

 145916برلم   

    21191112دنٌا عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  95

 145916برلم   

    21191112دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  96

 145916برلم   

    21191112دمحم عادل سعدالدٌن عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  97

 145916برلم   

جورج عاصم حلٌم حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االلتراض و الرهن و كفالة الؽٌر و السحب و االٌداع و  -  98

 156998برلم       21191112، تارٌخ : التولٌع علً الشٌكات 

جورج عاصم حلٌم حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االلتراض و الرهن و كفالة الؽٌر و السحب و االٌداع و  -  99

 156998برلم       21191112التولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

ك االلتراض و الرهن و كفالة الؽٌر و السحب و االٌداع و جورج عاصم حلٌم حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له ح -  111

 156998برلم       21191112التولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

جورج عاصم حلٌم حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االلتراض و الرهن و كفالة الؽٌر و السحب و االٌداع و  -  111

 156998برلم       21191112التولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

امٌل حلمى نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  استمالة السٌد / مجدى ٌعموب نصٌؾ ) مدٌر الشركة ( ، تارٌخ :  -  112

 134135برلم       21191112

، تارٌخ : مجدى ٌعموب نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  استمالة السٌد / مجدى ٌعموب نصٌؾ ) مدٌر الشركة (  -  113

 134135برلم       21191112

امٌل حلمى نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و له فً هذا الصدد  -  114

فٌذٌة للجمعٌة أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بفسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التن

العامة وللسٌد/ امٌل حلمى نصٌؾ   مدٌر الشركة  منفردا الحك فً كافة الصالحٌات وله الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة  

وحصصها للنفس وللؽٌر و التولٌع علً العمود و ابرام الصفمات و تمثٌل الشركة امام الؽٌر و له الحك فً فتح الحسابات البنكٌة و 

 134135برلم       21191112اع و االفراج عن راس مال الشركة ، تارٌخ : السحب و االٌد

مجدى ٌعموب نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و له فً هذا الصدد أوسع  -  115

أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة السلطات إلدارة الشركة و التعامل بفسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة 

وللسٌد/ امٌل حلمى نصٌؾ   مدٌر الشركة  منفردا الحك فً كافة الصالحٌات وله الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة  وحصصها 

ت البنكٌة و السحب و للنفس وللؽٌر و التولٌع علً العمود و ابرام الصفمات و تمثٌل الشركة امام الؽٌر و له الحك فً فتح الحسابا

 134135برلم       21191112االٌداع و االفراج عن راس مال الشركة ، تارٌخ : 

امٌل حلمى نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  والرهن وااللتراض  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و  -  116

عٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و الحك فً ت

اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل  

دٌل الشركات و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و التولٌع امام الشهر العماري و السجل التجاري و الهٌئة العامة لالستثمار و تفسٌس و تع

 134135برلم       21191112و وزارة الصحة و كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر ، تارٌخ : 

مجدى ٌعموب نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهن وااللتراض  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و  -  117

ة و ضمن اؼراضها و الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و المصارؾ و كل ذلن باسم الشرك

اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل  

عامة لالستثمار و تفسٌس و تعدٌل الشركات و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و التولٌع امام الشهر العماري و السجل التجاري و الهٌئة ال

 134135برلم       21191112و وزارة الصحة و كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر ، تارٌخ : 

الخاص امٌل حلمى نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع  -  118

بكافة اشكالهم  والتعامل امام ادارة التراخٌص والمرور والبٌع والشراء وكذلن اصدار الشهادات و ٌمكن له تفوٌض او توكٌل  الؽٌر 

 134135برلم       21191112فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة مجدى ٌعموب نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحكومٌة و المطاع العام  -  119

اشكالهم  والتعامل امام ادارة التراخٌص والمرور والبٌع والشراء وكذلن اصدار الشهادات و ٌمكن له تفوٌض او توكٌل  الؽٌر فً 

 134135برلم       21191112كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  ٌصحح تارٌخ مٌالد المدٌر المسئول / حمدى دمحم احمد السٌد حمدى دمحم احمد السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  م -  111

 151847برلم       21191113األسكندرٌه ، تارٌخ :  1963/8/27إلى 

فً  شركة مساهمة  بموجب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة للشركة فً  8419تاشٌر رلم  -  111

م فً  18191و عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم  2119/9/15و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2119/7/27

ناصر محً  - 1 -تشكٌل مجلس االدارة علً النحو التالً : 21تعدٌل المادة تم  -توثٌك نشاط المستثمرٌن باالسكندرٌة  2119/9/31

خالد ناصر  - 5 -سمٌه دمحم دمحم خالد  - 4 -دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم خالد  - 3 -ندي عبدالفتاح دمحم دمحم خالد  - 2 -الدٌن دمحم دمحم خالد 

 137161برلم       21191118محً الدٌن دمحم دمحم خالد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  112

 44131برلم   

    21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  113

 44131برلم   

    21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  114

 44131برلم   

    21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  115

 44131برلم   

    21191119سمٌحة منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  116

 44131برلم   

    21191119سمٌحة منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  117

 44131برلم   

برلم       21191119الده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : وهٌب ل -  118

44131 

برلم       21191119وهٌب لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  119

44131 

    21191119ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : نبٌه منصور لالده انطوان  ش -  121

 44131برلم   

    21191119نبٌه منصور لالده انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  121

 44131برلم   

    21191119ن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : نبٌه منصور لالده انطوان  شركة تضام -  122

 44131برلم   

    21191119نبٌه منصور لالده انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  123

 44131برلم   

برلم       21191119رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :   وهٌب لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  124

44131 

برلم       21191119وهٌب لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  125

44131 

    21191119ٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : سمٌحة منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشر -  126

 44131برلم   

    21191119سمٌحة منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  127

 44131برلم   

    21191119شركة لوفاته ، تارٌخ : مفٌده منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من ال -  128

 44131برلم   



 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 جشيجوال 

    21191119مفٌده منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  129

 44131برلم   

    21191119اته ، تارٌخ : مفٌده منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوف -  131

 44131برلم   

    21191119مفٌده منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  131

 44131برلم   

برلم       21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  132

44131 

برلم       21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  133

44131 

برلم       21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  134

44131 

برلم       21191119منصور عطٌه  لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  135

44131 

برلم       21191119سمٌحة منصور لالده انطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  136

44131 

برلم       21191119نطون  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : سمٌحة منصور لالده ا -  137

44131 

برلم       21191119وهٌب لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  138

44131 

برلم       21191119لشرٌن من الشركة ، تارٌخ : وهٌب لالده أنطوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج ا -  139

44131 

برلم       21191119نبٌه منصور لالده انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  141

44131 

برلم       21191119نبٌه منصور لالده انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  141

44131 
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 -السٌد / دمحم ابراهٌم احمد رضوان  -1اسماء المفوضٌن بالتولٌع عن الشركة فئة ) ب (  -احمد دمحم انور عبدهللا ) محاسب ( ثانٌا :

 139182برلم       21191119انً محمود حنفً الجوهري ، تارٌخ : السٌد / ه - 2 -رئٌس الحسابات 

صفه ومبلػ التفوٌض   -دمحم فاروق مسعود عبدالعال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) مرالب داخلى (  -  215

مطلك الى  - 3 -ى من الفئة ) ب ( مطلك الى من الفئة ) أ ( مجتمعا مع ا - 2 -مطلك الى اثنٌن من الفئة ) أ ( مجتمعٌن  -1 -:

الٌجوز الصرؾ بتولٌع منفردا الى من الفئتٌن ، تارٌخ :  - 4 -اثنٌن من الفئة ) ب ( مجتمعٌن حتى مبلػ اثنٌن ملٌون جنٌها 

 139182برلم       21191119

صفه ومبلػ التفوٌض   -اخلى ( دمحم فاروق مسعود عبدالعال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) مرالب د -  216

مطلك الى  - 3 -مطلك الى من الفئة ) أ ( مجتمعا مع اى من الفئة ) ب (  - 2 -مطلك الى اثنٌن من الفئة ) أ ( مجتمعٌن  -1 -:

:  الٌجوز الصرؾ بتولٌع منفردا الى من الفئتٌن ، تارٌخ - 4 -اثنٌن من الفئة ) ب ( مجتمعٌن حتى مبلػ اثنٌن ملٌون جنٌها 

 139182برلم       21191119

صفه ومبلػ التفوٌض   -دمحم فاروق مسعود عبدالعال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) مرالب داخلى (  -  217

ى مطلك ال - 3 -مطلك الى من الفئة ) أ ( مجتمعا مع اى من الفئة ) ب (  - 2 -مطلك الى اثنٌن من الفئة ) أ ( مجتمعٌن  -1 -:

الٌجوز الصرؾ بتولٌع منفردا الى من الفئتٌن ، تارٌخ :  - 4 -اثنٌن من الفئة ) ب ( مجتمعٌن حتى مبلػ اثنٌن ملٌون جنٌها 

 139182برلم       21191119

برلم       21191119ابراهٌم  احمد عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  218

138175 

برلم       21191119ابراهٌم  احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  219

138175 

برلم       21191119ابراهٌم  احمد عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  221

138175 

برلم       21191119ابراهٌم  احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  221

138175 

برلم       21191119كمال عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  222

138175 

برلم       21191119مجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : كمال عبد ال -  223

138175 

برلم       21191119كمال عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  224

138175 
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 138175برلم   

انضمام عدد ثالثة عشر شرٌن  -ابراهٌم  احمد عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  231

 138175برلم       21191119، تارٌخ :  موصً مذكورٌن بالعمد
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 138175برلم       21191119شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالثة عشر شرٌن  -من  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ابراهٌم  احمد عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضا -  232

 138175برلم       21191119موصً مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالثة عشر  -ابراهٌم  احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  233

 138175برلم       21191119تارٌخ : شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد ، 

انضمام عدد ثالثة عشر شرٌن  -كمال عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  234
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انضمام عدد ثالثة عشر شرٌن  -كمال عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  236

 138175برلم       21191119ارٌخ : موصً مذكورٌن بالعمد ، ت

انضمام عدد ثالثة عشر  -كمال عبد المجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  237

 138175برلم       21191119شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالثة عشر  -شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته دمحم كمال عبدالمجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و  -  238
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 138175برلم       21191119شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -ابراهٌم  احمد عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  242

 138175برلم       21191119تارٌخ :  بمفرده ،

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -ابراهٌم  احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  243

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -رٌن الً الشركة ابراهٌم  احمد عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الش -  244

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -ابراهٌم  احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  245

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -كمال عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  246

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

لٌع عن الشركة له حك االدارة و التو -كمال عبد المجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  247

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -كمال عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  248

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  كمال عبد المجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  -  249

 138175برلم       21191119بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -دمحم كمال عبدالمجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  251

 138175برلم       21191119الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -دمحم كمال عبدالمجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  251

 138175برلم       21191119الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -ٌن الً الشركة دمحم كمال عبدالمجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشر -  252

 138175برلم       21191119الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -دمحم كمال عبدالمجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  253

 138175برلم       21191119الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

 2119/3/28فً  توصٌة بسٌطة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة للشركة المنعمد بتارٌخ  8357تاشٌر رلم  -  254

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة السادة اعضاء  -تم االتى : 2119/11/3والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

 54914برلم       21191119، تارٌخ :  2121/3/31مجلس االدارة حتً 

 2119/3/28فً  شركة مساهمة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة للشركة المنعمد بتارٌخ  8357تاشٌر رلم  -  255

لسادة اعضاء الموافمة علً تجدٌد عضوٌة ا -تم االتى : 2119/11/3والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

 54914برلم       21191119، تارٌخ :  2121/3/31مجلس االدارة حتً 

 2119/3/28فً  توصٌة بسٌطة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة للشركة المنعمد بتارٌخ  8357تاشٌر رلم  -  256

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة السادة اعضاء  -تم االتى : 2119/11/3والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 
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 112649برلم       21191111ٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : موص

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاطمه عبده ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  348

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -رٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه فاطمه عبده ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  ش -  349

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -خدٌجه عبده ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  351

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -خدٌجه عبده ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  351

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -لً شرٌكه موصٌه خدٌجه عبده ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه ا -  352

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -خدٌجه عبده ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  353

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاطمه عبده ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  354

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

موصٌٌن  انضمام شرٌكٌن -فاطمه عبده ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  355

 112649برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن  -السٌد حسن عبدالعلً حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  356

 112649برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

انضمام شرٌكٌن  -صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه السٌد حسن عبدالعلً حسن  تو -  357

 112649برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن  -حسن عبدالعلً حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  358

 112649برلم       21191111تارٌخ : موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، 

انضمام شرٌكٌن  -حسن عبدالعلً حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  359

 112649برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن  -رٌكه الً شرٌكه موصٌه حسن عبدالعلً حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الش -  361

 112649برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن  -حسن عبدالعلً حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  361

 112649برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرارات الجمعٌه العامه للشركة بجلستها المنعمدة  -  362

و معتمد من الشركة المابضة لالدوٌة و الكٌماوٌات و السمتلزمات الطبٌه و كذا معتمد من وزارة  2119/9/28ٌوم السبت الموافك 

عضو مجلس االدارة ممثال عن المساهمٌن و تعٌٌن  -اعتماد استمالة االستاذ / دمحم خلٌفة دمحم حسٌن  -ً :لطاع االعمال العام تم االت

 63441برلم       21191113االستاذ / دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم خلفا له و لحٌن انتهاء مدة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرارات الجمعٌه العامه للشركة بجلستها المنعمدة دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم  شركة مس -  363

و معتمد من الشركة المابضة لالدوٌة و الكٌماوٌات و السمتلزمات الطبٌه و كذا معتمد من وزارة  2119/9/28ٌوم السبت الموافك 

عضو مجلس االدارة ممثال عن المساهمٌن و تعٌٌن  -دمحم حسٌن  اعتماد استمالة االستاذ / دمحم خلٌفة -لطاع االعمال العام تم االتً :

 63441برلم       21191113االستاذ / دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم خلفا له و لحٌن انتهاء مدة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ٌه العامه للشركة بجلستها المنعمدة دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرارات الجمع -  364

و معتمد من الشركة المابضة لالدوٌة و الكٌماوٌات و السمتلزمات الطبٌه و كذا معتمد من وزارة  2119/9/28ٌوم السبت الموافك 

لمساهمٌن و تعٌٌن عضو مجلس االدارة ممثال عن ا -اعتماد استمالة االستاذ / دمحم خلٌفة دمحم حسٌن  -لطاع االعمال العام تم االتً :

 63441برلم       21191113االستاذ / دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم خلفا له و لحٌن انتهاء مدة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم محمود اسماعٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرارات الجمعٌه العامه للشركة بجلستها المنعمدة  -  365

و معتمد من الشركة المابضة لالدوٌة و الكٌماوٌات و السمتلزمات الطبٌه و كذا معتمد من وزارة  2119/9/28سبت الموافك ٌوم ال

عضو مجلس االدارة ممثال عن المساهمٌن و تعٌٌن  -اعتماد استمالة االستاذ / دمحم خلٌفة دمحم حسٌن  -لطاع االعمال العام تم االتً :

 63441برلم       21191113ماعٌل ابراهٌم خلفا له و لحٌن انتهاء مدة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : االستاذ / دمحم محمود اس

امٌر وهبى مٌشٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً و له حك التولٌع  -  366

 127928برلم       21191114ٌخ : منفردا فٌما ٌتعلك بادارة شئون التخلٌص الجمركً ، تار

امٌر وهبى مٌشٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً و له حك التولٌع  -  367

 127928برلم       21191114منفردا فٌما ٌتعلك بادارة شئون التخلٌص الجمركً ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً و له حك التولٌع امٌر وهبى مٌشٌل  توصٌة بس -  368

 127928برلم       21191114منفردا فٌما ٌتعلك بادارة شئون التخلٌص الجمركً ، تارٌخ : 

و له حك التولٌع امٌر وهبى مٌشٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً  -  369

 127928برلم       21191114منفردا فٌما ٌتعلك بادارة شئون التخلٌص الجمركً ، تارٌخ : 

محسن عبدالؽنً ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة و حك التولٌع عنها موكله للشرٌن المتضامن /  -  371

حٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة فً البنون و االٌداع بها و محسن عبدالؽنً ٌوسؾ وحده و له فً تحمٌك ذلن كافة الصال

السحب منها و له الحك فً اصدار الشٌكات و استالم و صرؾ الشٌكات كما له الحك فً تمثٌل الشركة لدي السجل التجاري و 
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ة امام مصلحة الشهر العماري و كما له تمثٌل الشرك -المحكمة التجارٌة و جمٌع المحاكم علً جمٌع دراجاتها و اختالؾ انواعها 

 113515برلم       21191114التوثٌك و مامورٌتها و تمدٌم طلبات الشهر العماري و التولٌع ، تارٌخ : 

محسن عبدالؽنً ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  علٌها و تعدٌلها كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام مصلحة  -  371

التمدٌر و الطعن و له االلرار بالدٌن و االبراء منه و الصلح و تسلم الحموق و اعطاء المخالصات و  الضرائب و مامورٌتها و لجان

كما له الحك فً الرهن و البٌع و تمرٌر االنتفاع و االرتفاق و الشراء و التنازل عن البٌع كما له الحك فً توكٌل من  -التنازل عنها 

كما ٌكون له الحك  -توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن مما ٌخوله هذا العمد له من سلطات  ٌشاء فً بعض او فً كل ما ذكر كما ٌكون له

 113515برلم       21191114فً االستعانه باالدارة بمن ٌشاء من ، تارٌخ : 

محسن عبدالؽنً ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء داخل الشركة او من االفراد خارج الشركة و ذلن فً كل  -  372

 113515برلم       21191114او جزء مما سلؾ بٌانه من سلطات االدارة بتفوٌض او بتوكٌل كما ٌراه مناسبا ، تارٌخ : 

برلم       21191115مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن   -  373

141166 

برلم       21191115حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  374

141166 

برلم       21191115كة ، تارٌخ : حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشر -  375

141166 

برلم       21191115حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  376

141166 

برلم       21191115حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  377

141166 

برلم       21191115حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  378

141166 

برلم       21191115ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  379

141166 

برلم       21191115توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :   ٌحٌى حسن حنفى محمود -  381

141166 

برلم       21191115ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  381

141166 

برلم       21191115رج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخا -  382

141166 

برلم       21191115ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  383

141166 

برلم       21191115ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  384

141166 

برلم       21191115احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  385

141166 
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برلم       21191115احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  386

141166 

برلم       21191115احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  387

141166 

برلم       21191115احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  388

141166 

برلم       21191115ن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضام -  389

141166 

برلم       21191115ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  391

141166 

برلم       21191115الشركة ، تارٌخ : حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من  -  391

141166 

برلم       21191115حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  392

141166 

م   برل    21191115احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  393

141166 

برلم       21191115احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  394

141166 

برلم       21191115احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  395

141166 

برلم       21191115ود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : احمد حنفى محم -  396

141166 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  397

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  حسن حنفى -  398

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  399

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  411

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  411

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  412

 141166برلم       21191115لعمد ، تارٌخ : با
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تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  413

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -من الشركة  ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن -  414

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  415

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -مود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ٌحٌى حسن حنفى مح -  416

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  417

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  418

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

ٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن تخارج شر -احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  419

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  411

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌ -  411

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  412

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  413

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  414

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  415

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -من الشركة  حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن -  416

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  417

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة احمد حنفى محمود  -  418

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  419

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 
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تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  421

 141166برلم       21191115بالعمد ، تارٌخ : 

منفردا ، تارٌخ : حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -  421

 141166برلم       21191115

حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  422

 141166برلم       21191115

كة منفردا ، تارٌخ : حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر -  423

 141166برلم       21191115

حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  424

 141166برلم       21191115

لشركة منفردا ، تارٌخ : حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن ا -  425

 141166برلم       21191115

حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  426

 141166برلم       21191115

عن الشركة منفردا ، تارٌخ : ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع  -  427

 141166برلم       21191115

ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  428

 141166برلم       21191115

ولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ : ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و الت -  429

 141166برلم       21191115

ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  431

 141166برلم       21191115

ٌحٌى حسن حنفى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  431

 141166برلم       21191115

ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  432

 141166برلم       21191115

احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  433

 141166برلم       21191115

احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  434

 141166   برلم    21191115

احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  435

 141166برلم       21191115

احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  436

 141166برلم       21191115
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 141166برلم       21191115

ٌحٌى حسن حنفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  438

 141166برلم       21191115

حسن حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  439

 141166برلم       21191115

حسن حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  441

 141166برلم       21191115

احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  441

 141166برلم       21191115

: احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ  -  442

 141166برلم       21191115

احمد حنفى محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  443

 141166برلم       21191115

ارٌخ : احمد حنفى محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، ت -  444

 141166برلم       21191115

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  445

سادة تم الموافمة باالجماع علً التجدٌد لل - 2119/9/9المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2119/5/28فً 
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برلم       21191115عبله دمحم حسن راضً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  446

142249 

برلم       21191115من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  عبله دمحم حسن راضً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن -  447

142249 

برلم       21191115عبله دمحم حسن راضً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  448

142249 

برلم       21191115ه ، تارٌخ : عبله دمحم حسن راضً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفات -  449
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برلم       21191115حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  451
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   برلم    21191115حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  451
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برلم       21191115حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  452
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برلم       21191115سعد فتحى السنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  457
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ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -عبله دمحم حسن راضً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  473

 142249برلم       21191115خ : مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ

ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  474

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -ً الشركة حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه ال -  475

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  476

 142249   برلم    21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  477

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع عن الشركة  ولهما -سعد فتحى السنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  478

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -سعد فتحى السنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  479

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -سعد فتحى السنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  481

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع عن الشركة ولهما حك االد -سعد فتحى السنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضام الشرٌكه الً الشركة  -  481

 142249برلم       21191115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

    21191116عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  482

 182146برلم   

    21191116شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  483

 182146برلم   

    21191116عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  484

 182146برلم   

    21191116لشرٌن من الشركة ، تارٌخ : عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج ا -  485

 182146برلم   

برلم       21191116انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  486

182146 
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برلم       21191116تارٌخ :  انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، -  487

182146 

برلم       21191116انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  488

182146 

برلم       21191116انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  489

182146 

برلم       21191116على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  491

182146 

برلم       21191116م راؼب دمحم شوشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : على ابراهٌ -  491

182146 

برلم       21191116على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  492

182146 

برلم       21191116توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  -  493

182146 

لها حك االدارة و  -عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  494

 182146برلم       21191116التولٌع عن الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و  -عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  495

 182146برلم       21191116التولٌع عن الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و  - عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة -  496

 182146برلم       21191116التولٌع عن الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و  -عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  497

 182146برلم       21191116التولٌع عن الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن  -انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  498

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن لها  -انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  499

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن  -انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  511

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن  -راهٌم بسٌونً الساٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة انجً اب -  511

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

و التولٌع عن  لها حك االدارة -على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  512

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن  -على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  513

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 
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لها حك االدارة و التولٌع عن  -دمحم شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  على ابراهٌم راؼب -  514

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

ع عن لها حك االدارة و التولٌ -على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  515

 182146برلم       21191116الشركة بمفردها ، تارٌخ : 

عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  516

 182146برلم       21191116

الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم -  517

 182146برلم       21191116

عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  518

 182146برلم       21191116

ع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عمرو مصطفً عطٌه عبده السعران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رف -  519

 182146برلم       21191116

    21191116انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  511

 182146برلم   

    21191116فع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ر -  511

 182146برلم   

    21191116انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  512

 182146برلم   

    21191116رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  513

 182146برلم   

    21191116على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  514

 182146برلم   

    21191116رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  515

 182146برلم   

    21191116على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  516

 182146برلم   

    21191116على ابراهٌم راؼب دمحم شوشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  517

 182146برلم   

وزارة البترول و الثروة المعدنٌة  2119لسنة  1157دمحم حامد حسٌن دراهم  شركة مساهمة  مدٌر عام  بموجب لرار رلم  -  518

مدٌر عام باالستكشاؾ  -اعارة السٌد الجٌولوجً / دمحم حامد حسٌن دراهم  -وٌبكو ( تم االتً : -الصحراوي الؽربٌة  ) لشركة بترول

بشركة عجٌبه للبترول لشؽل وظٌفة مدٌر عام االستكشاؾ و عضوا بمجلس االدارة بشركة بترول الصحراء الؽربٌة ) وٌبكو ( ، 

 66714برلم       21191117تارٌخ : 

ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و  -  519

برلم       21191121لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2119/9/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 
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ة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شرك -  521

برلم       21191121لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2119/9/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 

جدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم ت -  521

برلم       21191121لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2119/9/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 

رٌخ بتا 2118لسنة  231اٌمن صالح الدٌن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بموجب لرار رلم  -  522

ٌنفذ لرار السٌد االستاذ  -و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم التً : 2118/9/13

بضم السٌد االستاذ / اٌمن صالح الدٌن خلٌل لتشكٌل  2118/9/13/ رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة بتارٌخ 

الشركة كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد االستاذ / احمد محمود امام سالم اعتبارا من مجلس ادارة 

 66655برلم       21191121، تارٌخ :  2118شهر سبتمبر 

بتارٌخ  2118لسنة  231اٌمن صالح الدٌن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بموجب لرار رلم  -  523

ٌنفذ لرار السٌد االستاذ  -و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم التً : 2118/9/13

بضم السٌد االستاذ / اٌمن صالح الدٌن خلٌل لتشكٌل  2118/9/13/ رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة بتارٌخ 

كة كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد االستاذ / احمد محمود امام سالم اعتبارا من مجلس ادارة الشر

 66655برلم       21191121، تارٌخ :  2118شهر سبتمبر 

بتارٌخ  2118لسنة  231اٌمن صالح الدٌن خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بموجب لرار رلم  -  524

ٌنفذ لرار السٌد االستاذ  -و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم التً : 2118/9/13

بضم السٌد االستاذ / اٌمن صالح الدٌن خلٌل لتشكٌل  2118/9/13/ رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة بتارٌخ 

عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد االستاذ / احمد محمود امام سالم اعتبارا من مجلس ادارة الشركة ك

 66655برلم       21191121، تارٌخ :  2118شهر سبتمبر 

برلم       21191121اٌفون فوزى متى وٌصا حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  525

198131 

برلم       21191121مجدى عادل فاٌز هارون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  526

198131 

برلم       21191121اٌفون جمال عوض خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  527

198131 

برلم       21191121عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : اكرم فوزي دمحم  -  528

198131 

برلم       21191121اٌفون فوزى متى وٌصا حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  529

198131 

برلم       21191121رٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : مجدى عادل فاٌز هارون  شركة تضامن  مدٌر و ش -  531

198131 

برلم       21191121اٌفون جمال عوض خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  531

198131 

برلم       21191121رٌخ : اكرم فوزي دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تا -  532

198131 
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برلم       21191121اٌفون فوزى متى وٌصا حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  533

198131 

م   برل    21191121مجدى عادل فاٌز هارون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  534

198131 

برلم       21191121اٌفون جمال عوض خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  535

198131 

برلم       21191121اكرم فوزي دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  536

198131 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -زى متى وٌصا حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة اٌفون فو -  537

لٌصبح / للشركاء حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و 

لهم الحك اٌضا فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع  المطاع الخاص بكافة اشكالهم ) منفردٌن او مجتمعٌن (

و التولٌع علً الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 198131برلم       21191121و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -مجدى عادل فاٌز هارون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  538

/ للشركاء حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

كالهم ) منفردٌن او مجتمعٌن ( لهم الحك اٌضا فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الخاص بكافة اش

التولٌع علً الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و 

 198131برلم       21191121تمعٌن ( ، تارٌخ : كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها ) منفردٌن او مج

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -اٌفون جمال عوض خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  539

مال و المطاع / للشركاء حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االع

الخاص بكافة اشكالهم ) منفردٌن او مجتمعٌن ( لهم الحك اٌضا فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع علً الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و 

 198131برلم       21191121ضمن اؼراضها ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ، تارٌخ : كل ذلن باسم الشركة و 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح /  -اكرم فوزي دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  541

و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص  للشركاء حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه

بكافة اشكالهم ) منفردٌن او مجتمعٌن ( لهم الحك اٌضا فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً 

ارؾ و كل ذلن باسم الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المص

 198131برلم       21191121الشركة و ضمن اؼراضها ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 

اٌفون فوزى متى وٌصا حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك اٌضا فً تعٌٌن و عزل مستخدمً وكالء الشركة و  -  541

اٌضا فً االلتراض من البنون و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتكاتها تحدٌد مرتباتهم و اجورهم ) مجتمعٌن ( و لهم الحك 

العمارٌة و االرضً و السٌارات باسم الشركة و التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافة انواعها باسم و لصالح الشركة و لبض و 

ٌة و ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات ) دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجار

برلم       21191121مجتمعٌن ( و لهم الحك اٌضا فً توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 

198131 

وكالء الشركة و  مجدى عادل فاٌز هارون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك اٌضا فً تعٌٌن و عزل مستخدمً -  542

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم ) مجتمعٌن ( و لهم الحك اٌضا فً االلتراض من البنون و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتكاتها 

العمارٌة و االرضً و السٌارات باسم الشركة و التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافة انواعها باسم و لصالح الشركة و لبض و 

الػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات ) دفع المب

برلم       21191121مجتمعٌن ( و لهم الحك اٌضا فً توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ : 

198131 
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ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك اٌضا فً تعٌٌن و عزل مستخدمً وكالء الشركة و اٌفون جمال عوض خلٌل  ش -  543

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم ) مجتمعٌن ( و لهم الحك اٌضا فً االلتراض من البنون و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتكاتها 

اء و العمود بكافة انواعها باسم و لصالح الشركة و لبض و العمارٌة و االرضً و السٌارات باسم الشركة و التولٌع علً عمود الشر

دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات ) 

برلم       21191121ارٌخ : مجتمعٌن ( و لهم الحك اٌضا فً توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ) مجتمعٌن ( ، ت

198131 

اكرم فوزي دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك اٌضا فً تعٌٌن و عزل مستخدمً وكالء الشركة و  -  544

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم ) مجتمعٌن ( و لهم الحك اٌضا فً االلتراض من البنون و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتكاتها 

عمارٌة و االرضً و السٌارات باسم الشركة و التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافة انواعها باسم و لصالح الشركة و لبض و ال

دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات ) 

برلم       21191121ٌضا فً توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ) مجتمعٌن ( ، تارٌخ : مجتمعٌن ( و لهم الحك ا

198131 

تخارج عدد ثالثة  -جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  545

 111511   برلم    21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  546

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  547

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -ن موصً اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌ -  548

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  549

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  551

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -صبح شرٌن موصً عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌ -  551

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  552

 111511م   برل    21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج عدد ثالثة  -عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً  -  553

 111511برلم       21191121شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

    21191121ضامن الً الشركة ، تارٌخ : جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المت -  554

 111511برلم   

    21191121جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة ، تارٌخ :  -  555

 111511برلم   

    21191121الً الشركة ، تارٌخ :  جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن -  556

 111511برلم   
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    21191121اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة ، تارٌخ :  -  557

 111511برلم   

    21191121من الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضا -  558

 111511برلم   

    21191121اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة ، تارٌخ :  -  559

 111511برلم   

    21191121ن الً الشركة ، تارٌخ : عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضام -  561

 111511برلم   

    21191121عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة ، تارٌخ :  -  561

 111511برلم   

    21191121ً الشركة ، تارٌخ : عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن ال -  562

 111511برلم   

تعدٌل حك االدارة و  -جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  563

جتمعٌن او منفردٌن ( و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) م

لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال 

و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و 

 111511برلم       21191121لك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : ؼ

تعدٌل حك االدارة و  -جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  564

السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و  التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و

لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال 

اع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌد

 111511برلم       21191121ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  565

امنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتض

لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع 

 111511برلم       21191121ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

رة و تعدٌل حك االدا -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  566

التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و 

لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال 

لخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و و المطاع ا

 111511برلم       21191121ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -المتضامن الً الشركة  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن -  567

التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و 

لمطاع العام و لطاع االعمال لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و ا

و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و 

 111511برلم       21191121ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  تو -  568

التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و 
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ٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجم

و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و 

 111511برلم       21191121ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  569

التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و 

اسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال لهم الحك فً التعامل ب

و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و 

 111511برلم       21191121، تارٌخ : ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

تعدٌل حك االدارة و  -عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  571

منفردٌن ( و  التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او

لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال 

و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و 

 111511برلم       21191121ات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : ؼلك الحساب

تعدٌل حك االدارة و  -عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن المتضامن الً الشركة  -  571

عصام السٌد علً الجندي ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اسالم دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / 

لهم الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال 

لٌع علً الشٌكات و فتح و و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التو

 111511برلم       21191121ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان ، تارٌخ : 

جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن  -  572

ولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها باٌم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك الت

العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك 

التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات  لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و

    21191121التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 111511برلم   

جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع  -  573

باٌم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها 

م حك العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و له

لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

    21191121التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 111511برلم   

جوزٌؾ ٌوحنا عبده حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن  -  574

باٌم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها 

الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك  العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم

لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

    21191121و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل 

 111511برلم   

اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باٌم  -  575

الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها 

ت و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك العمارٌة و االراضً و السٌارا

لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

    21191121توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك

 111511برلم   
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باٌم  -  576

اللتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و ا

العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك 

لعمود و المشارطات و الصفمات لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة ا

    21191121التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 111511برلم   

و كل ذلن باٌم  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ -  577

الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها 

العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك 

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات  لبض و دؾ المبالػ

    21191121التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 111511برلم   

ندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن عصام السٌد علً الج -  578

باٌم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها 

مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل 

لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

    21191121و بعض ما ذكر ، تارٌخ : التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل ا

 111511برلم   

عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن  -  579

لشركة و ممتلكاتها باٌم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول ا

العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك 

لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

    21191121ً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الت

 111511برلم   

عصام السٌد علً الجندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن  -  581

ا و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها باٌم الشركة و ضمن اؼراضه

العمارٌة و االراضً و السٌارات و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجوارهم و لهم حك 

ة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات لبض و دؾ المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كاف

    21191121التً تتعلك بمعامالت الشركة نمدا او االجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 111511برلم   

ارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه خالد احمد خٌري دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  581

 -تم االتً : 2119/11/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2116/3/31العادٌة للشركة المنعمدة فً 

الموافمد علً  - 2 - 2116/3/31 الموافك علً مجلس االدارة الحالً و اعادة تعٌٌنه لمدة ثالث سنوات من تارٌخ االجتماع فً - 1

صالحٌة االستاذ / خالد احمد خٌري دمحم محمود و السٌدة / شاهٌناز احمد خٌري دمحم محمود ) االعضاء المنتدبٌن ( علً اصدار 

 115661برلم       21191122الموافمة ، تارٌخ :  - 3 -الشٌكات باسم الشركة سواء كانوا مجتمعٌن او منفردٌن 

د احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه خال -  582

 -تم االتً : 2119/11/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2116/3/31العادٌة للشركة المنعمدة فً 

الموافمد علً  - 2 - 2116/3/31اعادة تعٌٌنه لمدة ثالث سنوات من تارٌخ االجتماع فً الموافك علً مجلس االدارة الحالً و  - 1

صالحٌة االستاذ / خالد احمد خٌري دمحم محمود و السٌدة / شاهٌناز احمد خٌري دمحم محمود ) االعضاء المنتدبٌن ( علً اصدار 

 115661برلم       21191122مة ، تارٌخ : المواف - 3 -الشٌكات باسم الشركة سواء كانوا مجتمعٌن او منفردٌن 
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه  -  583

 -م االتً :ت 2119/11/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2116/3/31العادٌة للشركة المنعمدة فً 

الموافمد علً  - 2 - 2116/3/31الموافك علً مجلس االدارة الحالً و اعادة تعٌٌنه لمدة ثالث سنوات من تارٌخ االجتماع فً  - 1

صالحٌة االستاذ / خالد احمد خٌري دمحم محمود و السٌدة / شاهٌناز احمد خٌري دمحم محمود ) االعضاء المنتدبٌن ( علً اصدار 

 115661برلم       21191122الموافمة ، تارٌخ :  - 3 -الشركة سواء كانوا مجتمعٌن او منفردٌن الشٌكات باسم 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه  -  584

 -تم االتً : 2119/11/21امه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ و المعتمد من الهٌئة الع 2116/3/31العادٌة للشركة المنعمدة فً 

الموافمد علً  - 2 - 2116/3/31الموافك علً مجلس االدارة الحالً و اعادة تعٌٌنه لمدة ثالث سنوات من تارٌخ االجتماع فً  - 1

مود ) االعضاء المنتدبٌن ( علً اصدار صالحٌة االستاذ / خالد احمد خٌري دمحم محمود و السٌدة / شاهٌناز احمد خٌري دمحم مح

 115661برلم       21191122الموافمة ، تارٌخ :  - 3 -الشٌكات باسم الشركة سواء كانوا مجتمعٌن او منفردٌن 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  علً تعٌٌن االستاذة / تٌسٌر عبدالعزٌز  -  585

 115661برلم       21191122مدٌرا لشركة السٌاحة ، تارٌخ :  الصوابً

خالد احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  علً تعٌٌن االستاذة / تٌسٌر عبدالعزٌز  -  586

 115661برلم       21191122الصوابً مدٌرا لشركة السٌاحة ، تارٌخ : 

 محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  علً تعٌٌن االستاذة / تٌسٌر عبدالعزٌز خالد احمد خٌري دمحم -  587

 115661برلم       21191122الصوابً مدٌرا لشركة السٌاحة ، تارٌخ : 

بدالعزٌز خالد احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  علً تعٌٌن االستاذة / تٌسٌر ع -  588

 115661برلم       21191122الصوابً مدٌرا لشركة السٌاحة ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكة  -ٌحى السٌد على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  589

 145271برلم       21191122موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكة  -زكرٌا السٌد علً مصطفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  591

 145271برلم       21191122موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : 

صبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌحى ٌحى السٌد على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌ -  591

السٌد على مصطفى و زكرٌا السٌد على مصطفى مجتمعٌن فمط و لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الٌؽر 

فة حكومٌه و اجراء التعالدات باسم الشركة و فتح الحسابات و اصدار الشٌكات و تحصٌلها و كافة االجراءات البنكٌة و لهما كا

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ) مجتمعٌن ( و لهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

 145271برلم       21191122

زكرٌا السٌد علً مصطفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  592

صطفى و زكرٌا السٌد على مصطفى مجتمعٌن فمط و لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ٌحى السٌد على م

الٌؽر حكومٌه و اجراء التعالدات باسم الشركة و فتح الحسابات و اصدار الشٌكات و تحصٌلها و كافة االجراءات البنكٌة و لهما كافة 

و لهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ) مجتمعٌن ( 

 145271برلم       21191122

رفع شرٌكه موصٌه  -مرفت سمٌر لبٌب نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  593

 182478برلم       21191123بالعمد ، تارٌخ :  انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن -مذكوره بالعمد للوفاه 

رفع شرٌكه موصٌه  -مرفت سمٌر لبٌب نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  594

 182478برلم       21191123انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكوره بالعمد للوفاه 

رفع شرٌكه موصٌه  -مجدى جوارجى نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  595

 182478برلم       21191123انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكوره بالعمد للوفاه 
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 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

رفع شرٌكه موصٌه  -شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  مجدى جوارجى نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  596

 182478برلم       21191123انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكوره بالعمد للوفاه 

دارة و التولٌع لها حك اال -مرفت سمٌر لبٌب نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  597

عن الشركة بمفردها بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منها لتحمٌك مصلحة و ضمن اؼراضها و بعنوانها و لها فً ذلن كافة 

 182478برلم       21191123السلطات لتحمٌك اؼراض و اهداؾ الشركة ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع  -انضمام الشرٌكه الً الشركة مرفت سمٌر لبٌب نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  598

عن الشركة بمفردها بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منها لتحمٌك مصلحة و ضمن اؼراضها و بعنوانها و لها فً ذلن كافة 

 182478برلم       21191123السلطات لتحمٌك اؼراض و اهداؾ الشركة ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن  -ٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة مجدى جوارجى نص -  599

الشركة بمفردها بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منها لتحمٌك مصلحة و ضمن اؼراضها و بعنوانها و لها فً ذلن كافة السلطات 

 182478برلم       21191123لتحمٌك اؼراض و اهداؾ الشركة ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و التولٌع عن  -مجدى جوارجى نصٌر لدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  611

الشركة بمفردها بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منها لتحمٌك مصلحة و ضمن اؼراضها و بعنوانها و لها فً ذلن كافة السلطات 

 182478برلم       21191123اهداؾ الشركة ، تارٌخ : لتحمٌك اؼراض و 

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  611

م تعٌن اعضاء جدد ( ت 1تم االتً : )  2119/11/11المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2119/11/21فً 

ماجد دمحم أحمد  - 1 -لٌصبح المجلس كالتالً : -ولٌد ابراهٌم حسن علً  - 2 -خالد علً عبداللطٌؾ  - 1 -بمجلس االدارة و هم :

عضو مجلس  -اكرام جابر دمحم  - 3 -عضو مجلس اداره  -دمحم احمد نورى  - 2 -رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -نورى 

 137171برلم       21191123ولٌد ابراهٌم ، تارٌخ :  - 5 -عضو مجلس اداره  -خالد علً عبداللطٌؾ  - 4 -اداره 

( الموافمة  2)  -عضو مجلس اداره  -ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  حسن علً  -  612

الشركة و التولٌع عنها منفردا فً معامالتها مع كافة الجهات الحكومٌه  تمثٌل -علً تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كالتالً : 

و الخاصة و المحاكم و الهٌئات المضائٌة و كافة اللجان المضائٌة االخري فً داخل جمهورٌة مصر العربٌة و خارجها و مكاتب 

السام الشرطة و الؽرفة التجارٌة و الصناعٌة و  العمل و اللجان العلٌا و كافة لجان الضرائب و هٌئات التحكٌم و الحموق المدنٌة و

 137171برلم       21191123الهٌئات الخاصة و الشركات و المؤسسات علً اختالؾ انواعها ، تارٌخ : 

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و الدخول فً المنالصات و المزاٌدات و  -  613

الصة و الصلح و التنازل و االنكار و الشفعة و لبول االحكام و نفٌها و طلب التحكٌم عن الشركة و طلب تنفٌذ المخاصمة و المخ

االحكام و معارضتها , تمثٌل الشركة و التولٌع عنها منفردا علً جمٌع العمود التً تشترن فٌها الشركة و علً تعدٌالتها و علً كافة 

ت بما فً ذلن دون حصر عمود تاسٌس و تعدٌالت عمود الشركات التً تكون الشركة شرٌكا فٌها انواع العمود و الوثائك و السمتندا

 137171برلم       21191123و مالحمها و جمٌع لرارات الشركاء بما فً ذلن المرارات الخاصة برفع ، تارٌخ : 

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  راس المال و التنازل عن الحصص و شراؤها و  -  614

توثٌك العمود لدي الهٌئات المعنٌه المختلفة بما فً ذلن دون حصر وزارة التجارة و الصناعة و وزارة االستثمار و وزارة المالٌة و 

لحره و هٌئة الرلابة المالٌة و الؽرؾ التجارٌة و الشهر العماري و عمل التعدٌالت و التؽٌٌرات و هٌئة االستثمار و المناطك ا

االضافة و الحذؾ و استخراج و تجدٌد السجالت التجارٌة و استالمها و شطبها و تؽٌٌر اسماء الشركات التابعة , تمثٌل الشركة و 

 137171برلم       21191123االراضً ، تارٌخ :  التولٌع عنها منفردا فً البٌع و الشراء للعمارات و

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و الحصص و االسهم و ؼٌرها من الممتلكات  -  615

الدفع و رهن  سواء منمولة او ؼٌر منمولة و لبض الثمن باي صورة ٌراها و الستالم و التسلٌم و االستئجار و التفجٌر و المبض و

االصول الثابتة و المنمولة لضمان لروض الشركة و الشركات التابعة لها , تمثٌل الشركة و التولٌع عنها منفردا امام البنون لفتح 

الحسابات و االعتمادات و تمدٌدها والسحب و االٌداع لدي البنون و االلتراض منها و الحصول علً التسهٌالت المصرفٌة و اصدار 

 137171برلم       21191123ضمانات المصرفٌة و انشاء ودائع بالبنون و االلتراض بضمانها ، تارٌخ : كافة ال
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و استثمار اموال الشركة و تشؽٌلها فً االسواق  -  616

    21191123ا كما له الحك فً تفوٌض الؽٌر لصرؾ الشٌكات. ، تارٌخ : المحلٌة و الدولٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة و خارجه

 137171برلم   

السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ محروس ، تارٌخ  -  617

 182591برلم       21191124: 

تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ محروس ، تارٌخ السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة  -  618

 182591برلم       21191124: 

السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ محروس ، تارٌخ  -  619

 182591برلم       21191124: 

حمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ محروس ، تارٌخ السٌد عبد ال -  611

 182591برلم       21191124: 

سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ  -  611

 182591برلم       21191124محروس ، تارٌخ : 

سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ  -  612

 182591برلم       21191124محروس ، تارٌخ : 

سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ  -  613

 182591برلم       21191124خ : محروس ، تارٌ

سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تخارج الطرؾ الثالث / سلوى عبد الرؤوؾ  -  614

 182591برلم       21191124محروس ، تارٌخ : 

ن المتضامنٌن / السٌد عبدالحمٌد السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌ -  615

 182591برلم       21191124رجب ، وعصام السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد عبدالحمٌد  -  616

 182591برلم       21191124دالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : رجب ، وعصام السٌد عب

السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد عبدالحمٌد  -  617

 182591برلم       21191124رجب ، وعصام السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد عبد الحمٌد رجب احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد عبدالحمٌد  -  618

 182591برلم       21191124رجب ، وعصام السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شرك -  619

 182591برلم       21191124عبدالحمٌد رجب ، وعصام السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك الدارة والتولٌع  -  621

 182591برلم       21191124عبدالحمٌد رجب ، وعصام السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد  -  621

 182591برلم       21191124م السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : عبدالحمٌد رجب ، وعصا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

سلوى عبد الرؤوؾ محروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك الدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد  -  622

 182591برلم       21191124ٌخ : عبدالحمٌد رجب ، وعصام السٌد عبدالحمٌد رجب ، مجتمعٌن أو منفردٌن ، تار

جهاز الصناعات و الخدمات  2119/11/22فً  513حسٌن دمحم علً دمحم  شركة مساهمة  محاسب  بموجب خطاب رلم  -  623

ض و تعدٌل حك التولٌع الثانً للتعامل مع البنون و حك االلترا -البحرٌة التابع لوزارة الدفاع و المعتمد من وزارة الدفاع تم االتً :

رئٌس المطاع المالً  -الرهن و ابرام التسهٌالت االئتمانٌة لشركة ترسانة االسكندرٌة لٌكون باسم المحاسب / حسٌن دمحم علً دمحم 

 91717برلم       21191124بدال من المحاسب / عمرو دمحم سهٌر السجٌنً ) رئٌس المطاع المالً سابما ( ، تارٌخ : 

جهاز الصناعات و الخدمات  2119/11/22فً  513شركة مساهمة  محاسب  بموجب خطاب رلم حسٌن دمحم علً دمحم   -  624

تعدٌل حك التولٌع الثانً للتعامل مع البنون و حك االلتراض و  -البحرٌة التابع لوزارة الدفاع و المعتمد من وزارة الدفاع تم االتً :

رئٌس المطاع المالً  -درٌة لٌكون باسم المحاسب / حسٌن دمحم علً دمحم الرهن و ابرام التسهٌالت االئتمانٌة لشركة ترسانة االسكن

 91717برلم       21191124بدال من المحاسب / عمرو دمحم سهٌر السجٌنً ) رئٌس المطاع المالً سابما ( ، تارٌخ : 

الصناعات و الخدمات جهاز  2119/11/22فً  513حسٌن دمحم علً دمحم  شركة مساهمة  محاسب  بموجب خطاب رلم  -  625

تعدٌل حك التولٌع الثانً للتعامل مع البنون و حك االلتراض و  -البحرٌة التابع لوزارة الدفاع و المعتمد من وزارة الدفاع تم االتً :

المالً  رئٌس المطاع -الرهن و ابرام التسهٌالت االئتمانٌة لشركة ترسانة االسكندرٌة لٌكون باسم المحاسب / حسٌن دمحم علً دمحم 

 91717برلم       21191124بدال من المحاسب / عمرو دمحم سهٌر السجٌنً ) رئٌس المطاع المالً سابما ( ، تارٌخ : 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  626

87561 

برلم       21191127ل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هال -  627

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  628

87561 

برلم       21191127لس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مج -  629

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  631

87561 

برلم       21191127( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة  -  631

87561 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  632

 87561برلم       21191127

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  633

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  634

 87561برلم   

صر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : محمود منت -  635

 87561برلم       21191127

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  636

 87561برلم   
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    21191127م السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌ -  637

 87561برلم   

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  638

 87561برلم       21191127

    21191127شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم السٌد   -  639

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  641

 87561برلم   

    21191127ضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  ع -  641

 87561برلم   

برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  642

87561 

برلم       21191127ي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذو -  643

87561 

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  644

 87561برلم   

برلم       21191127: عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ  -  645

87561 

برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  646

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  647

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  648

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  649

87561 

    21191127ت لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركا -  651

 87561برلم   

برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  651

87561 

برلم       21191127دارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  652

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  653

87561 



 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 جشيجوال 

برلم       21191127تارٌخ :  شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، -  654

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  655

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  656

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  657

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  658

87561 

    21191127ات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شرك -  659

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  661

87561 

برلم       21191127ارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  661

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  662

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  663

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  664

87561 

برلم       21191127لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركات  -  665

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  666

87561 

برلم       21191127وي الخبرة ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذ -  667

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  668

 87561برلم   

برلم       21191127 عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : -  669

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  671

87561 
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  671

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  672

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  673

87561 

برلم       21191127عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  -  674

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  675

87561 

برلم       21191127تارٌخ :  مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، -  676

87561 

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  677

 87561برلم   

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  678

87561 

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  679

87561 

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  681

 87561  برلم 

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  681

87561 

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  682

87561 

    21191127الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : احمد  -  683

 87561برلم   

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  684

87561 

برلم       21191127كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شر -  685

87561 

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  686

 87561برلم   

برلم       21191127و مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عض -  687

87561 
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برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  688

87561 

    21191127عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  )  -  689

 87561برلم   

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  691

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  691

87561 

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  692

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  احمد الٌمانً -  693

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  694

87561 

االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ،  سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع -  695

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  696

 87561برلم       21191127

ً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد ابراهٌم ابوالمعاط -  697

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ،  -  698

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد  -  699

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  711

 87561برلم       21191127

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  711

 87561برلم   

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  712

87561 

برلم       21191127ً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاح -  713

87561 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ،  -  714

 87561برلم       21191127تارٌخ : 
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 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

طً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد ابراهٌم ابوالمعا -  715

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  716

 87561برلم       21191127

    21191127 ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم -  717

 87561برلم   

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  718

87561 

برلم       21191127عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة   -  719

87561 

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  711

 87561برلم   

برلم       21191127ن ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو م -  711

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  712

87561 

    21191127 مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : -  713

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  714

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  715

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  716

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  717

87561 

برلم       21191127مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة  -  718

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  719

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  721

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  721

87561 
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 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191127ت لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركا -  722

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  723

87561 

برلم       21191127) عضو من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  724

87561 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  725

 87561برلم   

برلم       21191127تثمار المومً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االس -  726

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  727

87561 

    21191127لمومً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ا -  728

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  729

87561 

برلم       21191127خ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌ -  731

87561 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  731

 87561برلم       21191127

    21191127، تارٌخ :  محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( -  732

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  733

 87561برلم   

لمومً ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ا -  734

 87561برلم       21191127

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  735

 87561برلم   

    21191127لمومً ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ا -  736

 87561برلم   

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  737

 87561برلم       21191127

    21191127تثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االس -  738

 87561برلم   
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 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  739

 87561برلم   

ستثمار المومً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن اال -  741

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  741

 87561برلم   

    21191127مومً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ال -  742

 87561برلم   

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  743

 87561برلم       21191127

    21191127ً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار الموم -  744

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  745

 87561برلم   

    21191127رٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تا -  746

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  747

87561 

لم   بر    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  748

87561 

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  749

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  751

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  751

 87561برلم   

    21191127ؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شرٌ -  752

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  753

87561 

برلم       21191127شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  شرٌؾ دمحم فاروق  -  754

87561 

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  755

 87561برلم   
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 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191127عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  -  756

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  757

87561 

    21191127ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس -  758

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  759

87561 

برلم       21191127ثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) مم -  761

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  761

 87561برلم   

برلم       21191127ن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بن -  762

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  763

87561 

    21191127المومً ( ، تارٌخ :  مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار -  764

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  765

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  766

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  767

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  768

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  769

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  771

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  771

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  772

87561 
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 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191127ر  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مً هشام عصفو -  773

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  774

87561 

برلم       21191127ضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  ع -  775

87561 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  776

 87561برلم       21191127

    21191127عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :   محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة -  777

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  778

 87561برلم   

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  779

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  781

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  781

 87561برلم   

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  782

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  783

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  784

87561 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  785

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  786

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  787

 87561برلم   

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  788

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  789

87561 



 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 جشيجوال 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  791

87561 

ٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد ال -  791

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  792

87561 

برلم       21191127نً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌما -  793

87561 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً (  -  794

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  795

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  796

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً (  -  797

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

نن االستثمار المومً ( ، تارٌخ سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل ب -  798

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  799

 87561برلم       21191127: 

    21191127ارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس اد -  811

 87561برلم   

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  811

87561 

برلم       21191127ن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بن -  812

87561 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً (  -  813

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس -  814

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  815

 87561برلم       21191127: 

    21191127شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  هانً سٌد دمحم ضاحً  -  816

 87561برلم   



 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 جشيجوال 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  817

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  818

87561 

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  819

 87561برلم   

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  811

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  811

87561 

    21191127ابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العر -  812

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  813

87561 

برلم       21191127مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  مجدي ؼازي العرابً  شركة -  814

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  815

 87561برلم   

برلم       21191127عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة   -  816

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  817

87561 

    21191127ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس -  818

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  819

87561 

برلم       21191127بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل -  821

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  821

 87561برلم   

برلم       21191127تثمار المومً ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االس -  822

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  823

87561 



 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 جشيجوال 

    21191127مومً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ال -  824

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  825

87561 

برلم       21191127:  سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ -  826

87561 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  827

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  828

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  829

87561 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  831

 87561برلم       21191127

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  831

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  832

 87561برلم   

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  833

 87561برلم       21191127

    21191127:  محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ -  834

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  835

 87561برلم   

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  836

 87561برلم       21191127

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  837

 87561 برلم  

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  838

 87561برلم   

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  839

 87561   برلم    21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  841

 87561برلم   



 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 جشيجوال 

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  841

 87561برلم   

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  842

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  843

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  844

 87561برلم   

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  845

 87561برلم   

برلم       21191127دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شرٌؾ  -  846

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  847

87561 

ات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شرك -  848

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  849

 87561برلم   

    21191127ساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة م -  851

 87561برلم   

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  851

 87561برلم   

برلم       21191127لس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مج -  852

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  853

87561 

    21191127مثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) م -  854

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  855

87561 

برلم       21191127مومً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ال -  856

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  857

 87561برلم   



 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 جشيجوال 

برلم       21191127( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً  -  858

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  859

87561 

    21191127ارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، ت -  861

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  861

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  862

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  863

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  864

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  865

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  866

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  867

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  868

87561 

    21191127ام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مً هش -  869

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  871

87561 

برلم       21191127اهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مس -  871

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  872

 87561برلم   

برلم       21191127ارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  873

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  874

87561 
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 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  )  -  875

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  876

 87561برلم   

    21191127بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل -  877

 87561برلم   

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  878

 87561برلم       21191127

    21191127مثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) م -  879

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  881

 87561برلم   

مثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) م -  881

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  882

87561 

برلم       21191127ستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن اال -  883

87561 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  884

 87561برلم       21191127

    21191127االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن -  885

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  886

 87561برلم   

االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن -  887

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  888

87561 

برلم       21191127المومً ( ، تارٌخ :  احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار -  889

87561 

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  891

 87561برلم       21191127

برلم       21191127مومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ال -  891

87561 
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 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  892

87561 

نن االستثمار المومً ( سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل ب -  893

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  894

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  895

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً (  -  896

 87561برلم       21191127تارٌخ : ، 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  897

 87561برلم       21191127: 

بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل -  898

 87561برلم       21191127: 

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  899

 87561برلم   

برلم       21191127ستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن اال -  911

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  911

87561 

) ممثل بنن االستثمار المومً ( سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  912

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ  -  913

 87561برلم       21191127: 

ٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئ -  914

 87561برلم       21191127: 

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  915

 87561برلم   

برلم       21191127ة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهم -  916

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  917

87561 

    21191127مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو  -  918

 87561برلم   
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 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  919

87561 

برلم       21191127ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )  -  911

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  911

 87561برلم   

برلم       21191127االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن  -  912

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  913

87561 

    21191127المومً ( ، تارٌخ :  مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار -  914

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  915

87561 

برلم       21191127خ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌ -  916

87561 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  917

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  918

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  919

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  921

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  921

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  922

87561 

العضو الثانً لم  -سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  923

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -لس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مج -  924

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

عضو الثانً لم ٌحدد ال -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  925

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 
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العضو الثانً لم  -سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  926

 87561برلم       21191127مصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة ال

العضو الثانً لم ٌحدد  -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  927

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  928

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

 -عمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع اال -  929

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -عامه للبترول ( محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة ال -  931

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  931

 87561برلم       21191127خه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : لم ٌحدد حتً تارٌ

 -محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  932

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ :  العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول

العضو الثانً  -محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  933

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -حمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( م -  934

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

 -عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال   -  935

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -لبترول ( محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه ل -  936

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  937

 87561برلم       21191127مثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : لم ٌحدد حتً تارٌخه ) م

العضو  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  938

 87561برلم       21191127: الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ 

العضو الثانً لم  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  939

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -زٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( عصام منصور عبدالع -  941

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -ٌئة المصرٌة العامه للبترول ( عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل اله -  941

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  942

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  ٌحدد
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العضو الثانً لم  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  943

 87561برلم       21191127، تارٌخ : ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( 

العضو الثانً لم  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  944

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  - فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( شرٌؾ دمحم -  945

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -صرٌة العامه للبترول ( شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة الم -  946

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  947

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  الثانً لم ٌحدد

العضو الثانً لم  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  948

 87561برلم       21191127، تارٌخ : ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( 

العضو الثانً لم  -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  949

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  شرٌؾ دمحم -  951

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -ة المصرٌة العامه للبترول ( شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئ -  951

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  952

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -رة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادا -  953

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

ً لم ٌحدد العضو الثان -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  954

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  955

 87561برلم       21191127ل ( ، تارٌخ : حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترو

العضو  -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  956

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  957

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) -  958

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

 العضو -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  959

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 
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العضو الثانً لم  -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  961

 87561برلم       21191127امه للبترول ( ، تارٌخ : ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة الع

العضو الثانً لم  -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  961

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  962

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -مثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) م -  963

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

 العضو الثانً لم ٌحدد -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  964

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  965

 87561برلم       21191127رول ( ، تارٌخ : الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبت

العضو الثانً لم  -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  966

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -لحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( عبدا -  967

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -ل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممث -  968

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  969

 87561برلم       21191127تً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : ح

العضو الثانً لم ٌحدد  -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  971

 87561برلم       21191127 حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :

العضو الثانً لم  -مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  971

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( مً هشام عصفور  شرك -  972

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -ترول ( مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للب -  973

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  974

 87561برلم       21191127) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه 

العضو الثانً  -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  975

 87561برلم       21191127 لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :

العضو الثانً  -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  976

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 
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العضو  -د اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( محمود حامد محمو -  977

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )  -  978

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

انً العضو الث -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  979

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  981

 87561برلم       21191127العامه للبترول ( ، تارٌخ :  الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة

العضو الثانً لم  -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  981

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  982

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -ول ( محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبتر -  983

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  984

 87561برلم       21191127هٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل ال

العضو الثانً  -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  985

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  986

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (   احمد الٌمانً عبدالحً -  987

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -ة العامه للبترول ( احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌ -  988

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  989

 87561برلم       21191127ً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : الثانً لم ٌحدد حت

العضو الثانً لم  -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  991

 87561برلم       21191127ارٌخ : ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، ت

العضو الثانً لم  -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  991

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه سعد ابراهٌم  -  992

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  -للبترول ( 

ة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهم -  993

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  -( 
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ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )  -  994

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  -( 

 سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه -  995

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  -للبترول ( 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول  -  996

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  العضو الثانً لم ٌحدد -( 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول  -  997

 87561برلم       21191127العامه للبترول ( ، تارٌخ :  العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة -( 

العضو  -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  998

 87561 برلم      21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  999

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -جلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو م -  1111

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

المصرٌة العامه سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة  -  1111

 87561برلم       21191127العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  -للبترول ( 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول  -  1112

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ :  العضو -( 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول  -  1113

 87561برلم       21191127ل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : العضو الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممث -( 

العضو  -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1114

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1115

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( هانً سٌد دمحم ضاحً   -  1116

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -مصرٌة العامه للبترول ( هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة ال -  1117

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1118

 87561برلم       21191127رٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : ٌحدد حتً تا

العضو الثانً لم  -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1119

 87561برلم       21191127: ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ 

العضو  -مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1111

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 
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العضو الثانً لم  -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1111

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -ة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1112

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

عضو ال -مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1113

 87561برلم       21191127الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1114

 87561برلم       21191127لعامه للبترول ( ، تارٌخ : ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة ا

العضو الثانً لم  -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1115

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً  -سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1116

 87561برلم       21191127لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم ٌحدد  -لس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مج -  1117

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

لعضو الثانً لم ٌحدد ا -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1118

 87561برلم       21191127حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو  -مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1119

 87561برلم       21191127لمصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : الثانً لم ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة ا

العضو الثانً لم  -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1121

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

العضو الثانً لم  -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول (  -  1121

 87561برلم       21191127ٌحدد حتً تارٌخه ) ممثل الهٌئة المصرٌة العامه للبترول ( ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  -  1122

 87561برلم       21191127

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1123

 87561برلم   

    21191127مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  سعد دمحم دمحم هالل  شركة -  1124

 87561برلم   

سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1125

 87561برلم       21191127

    21191127دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : سعد دمحم  -  1126

 87561برلم   

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1127

 87561برلم   
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حمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، م -  1128

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1129

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1131

 87561برلم       21191127

ٌة الصناعٌة ( ، محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنم -  1131

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1132

 87561برلم       21191127

ثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) مم -  1133

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ،  -  1134

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة -  1135

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1136

 87561برلم       21191127

ر عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : عصام منصو -  1137

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1138

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1139

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1141

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1141

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1142

 87561برلم       21191127

تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ،  -  1143

 87561برلم       21191127

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1144

 87561برلم   
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    21191127، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة (  -  1145

 87561برلم   

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1146

 87561برلم       21191127

للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه  -  1147

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1148

 87561برلم       21191127

الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل  -  1149

 87561برلم       21191127

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1151

 87561برلم   

    21191127ل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممث -  1151

 87561برلم   

شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1152

 87561برلم       21191127

    21191127رة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1153

 87561برلم   

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1154

 87561برلم   

عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  -  1155

 87561برلم       21191127

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1156

 87561برلم       21191127

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شر -  1157

 87561برلم       21191127

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1158

 87561برلم       21191127

كٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : عبدالح -  1159

 87561برلم       21191127

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1161

 87561برلم       21191127

مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1161

 87561برلم       21191127
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    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1162

 87561برلم   

    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1163

 87561برلم   

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1164

 87561رلم   ب    21191127

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1165

 87561برلم       21191127

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1166

 87561برلم       21191127

مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1167

 87561برلم       21191127

    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1168

 87561برلم   

    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1169

 87561برلم   

مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1171

 87561برلم       21191127

    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1171

 87561برلم   

    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1172

 87561برلم   

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ  -  1173

 87561برلم       21191127: 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1174

 87561برلم       21191127

، تارٌخ :  محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( -  1175

 87561برلم       21191127

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ  -  1176

 87561برلم       21191127: 

العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة  -  1177

 87561برلم       21191127

محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1178

 87561برلم       21191127
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ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس -  1179

 87561برلم       21191127

احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1181

 87561برلم       21191127

مة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساه -  1181

 87561برلم       21191127

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ  -  1182

 87561برلم       21191127: 

د محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : محمود حام -  1183

 87561برلم       21191127

محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1184

 87561برلم       21191127

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1185

 87561برلم       21191127

احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1186

 87561برلم       21191127

احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1187

 87561برلم       21191127

ة ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌ -  1188

 87561برلم       21191127

احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1189

 87561برلم       21191127

نمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للت -  1191

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة  -  1191

 87561برلم       21191127الصناعٌة ( ، تارٌخ : 

ة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهم -  1192

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة  -  1193

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة  -  1194

 87561برلم       21191127الصناعٌة ( ، تارٌخ : 

مه للتنمٌة الصناعٌة سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العا -  1195

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 
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سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة  -  1196

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1197

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1198

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1199

 87561برلم       21191127

مٌة سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتن -  1111

 87561برلم       21191127الصناعٌة ( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة  -  1111

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس  -  1112

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1113

 87561برلم       21191127

 ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم -  1114

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1115

 87561برلم       21191127

ً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : هان -  1116

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1117

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1118

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1119

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1111

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1111
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    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ :  -  1116

 87561برلم   

    21191127عامه للتنمٌة الصناعٌة ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الهٌئة ال -  1117
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 87561برلم       21191127

احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1188

 87561برلم       21191127

ارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، ت -  1189

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال  -  1191

 87561برلم       21191127المابضة ( ، تارٌخ : 

و منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  1191

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة  -  1192

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

عاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال سعد ابراهٌم ابوالم -  1193

 87561برلم       21191127المابضة ( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة  -  1194

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة  -  1195

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

ابٌتال المابضة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً ك -  1196

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1197

 87561برلم       21191127
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كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً -  1198

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال  -  1199

 87561برلم       21191127المابضة ( ، تارٌخ : 

ة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهم -  1211

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة  -  1211

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1212

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1213

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1214

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1215

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1216

 87561برلم       21191127

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1217

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1218

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1219

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1211

 87561برلم       21191127

ٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تار -  1211

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1212

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1213

 87561برلم       21191127

سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1214

 87561  برلم     21191127
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    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1215

 87561برلم   

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1216

 87561م   برل

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1217

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1218

 87561برلم       21191127

مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة االهلً كابٌتال المابضة ( ، تارٌخ :  -  1219

 87561برلم       21191127

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1221

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1221

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1222

87561 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1223

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1224

87561 

برلم       21191127 هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم -  1225

87561 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1226

 87561برلم       21191127

    21191127ٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراه -  1227

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1228

 87561برلم   

ٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم الس -  1229

 87561برلم       21191127

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1231

 87561برلم   

    21191127سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم ال -  1231

 87561برلم   
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محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1232

 87561برلم       21191127

    21191127لسٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم ا -  1233

 87561برلم   

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1234

 87561برلم   

لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  عصام منصور عبدالعزٌز  شركات -  1235

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1236

 87561برلم   

    21191127ضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  ع -  1237

 87561برلم   

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1238

 87561برلم       21191127

    21191127دارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1239

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1241

 87561برلم   

    21191127ركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل ش -  1241

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1242

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1243

87561 

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1244

 87561برلم       21191127

    21191127نصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : عصام م -  1245

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1246

 87561برلم   

    21191127لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  شرٌؾ دمحم فاروق  شركات -  1247

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1248

87561 
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برلم       21191127ارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1249

87561 

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1251

 87561برلم   

برلم       21191127ر للتامٌن ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مص -  1251

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1252

87561 

    21191127ارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، ت -  1253

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1254

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1255

87561 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1256

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1257

87561 

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1258

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1259

 87561برلم   

برلم       21191127م عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : مً هشا -  1261

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1261

87561 

    21191127مال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االع -  1262

 87561برلم   

برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1263

87561 

برلم       21191127ة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1264

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1265

 87561برلم   
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برلم       21191127مٌن ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتا -  1266

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1267

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1268

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1269

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1271

87561 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1271

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1272

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1273

 87561برلم   

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1274

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1275

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1276

 87561برلم   

مانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : احمد الٌ -  1277

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1278

87561 

برلم       21191127لحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدا -  1279

87561 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1281

 87561برلم       21191127

    21191127شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :   محمود حامد محمود اللٌثً -  1281

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1282

 87561برلم   
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االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع  -  1283

 87561برلم       21191127

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1284

87561 

برلم       21191127س ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجل -  1285

87561 

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1286

 87561برلم       21191127

برلم       21191127) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1287

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1288

87561 

و منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعض -  1289

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ  -  1291

 87561برلم       21191127: 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ  سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  -  1291

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن (  -  1292

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

بوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ سعد ابراهٌم ا -  1293

 87561برلم       21191127: 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ  -  1294

 87561برلم       21191127: 

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1295

 87561برلم   

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1296

87561 

برلم       21191127ٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : هانً س -  1297

87561 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن (  -  1298

 87561برلم       21191127، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ  -  1299

 87561برلم       21191127: 
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سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ  -  1311

 87561برلم       21191127: 

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1311

 87561 برلم  

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1312

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1313

87561 

    21191127سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : هانً  -  1314

 87561برلم   

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1315

87561 

برلم       21191127شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :   هانً سٌد دمحم ضاحً -  1316

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1317

 87561برلم   

برلم       21191127عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة   -  1318

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1319

87561 

    21191127) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  -  1311

 87561برلم   

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1311

87561 

برلم       21191127ٌن ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتام -  1312

87561 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1313

 87561برلم   

برلم       21191127: سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ  -  1314

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1315

87561 

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1316

 87561برلم   
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برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1317

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل شركة مصر للتامٌن ( ، تارٌخ :  -  1318

87561 

برلم       21191127عد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : س -  1319

87561 

 87561برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1321

 87561برلم       21191127ة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهم -  1321

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1322

87561 

 87561برلم       21191127لخبرة ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي ا -  1323

 87561برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1324

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1325

 87561برلم   

برلم       21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1326

87561 

برلم       21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1327

87561 

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1328

 87561برلم   

برلم       21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1329

87561 

برلم       21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1331

87561 

    21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1331

 87561برلم   

برلم       21191127نتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : محمود م -  1332

87561 

برلم       21191127محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1333

87561 

    21191127طاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركات ل -  1334

 87561برلم   
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برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1335

87561 

برلم       21191127ن ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) م -  1336

87561 

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1337

 87561برلم   

برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1338

87561 

برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1339

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1341

87561 

 87561برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1341

 87561برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1342

    21191127ل  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعما -  1343

 87561برلم   

برلم       21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1344

87561 

برلم       21191127رة ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخب -  1345

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1346

87561 

 87561برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1347

 87561برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1348

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1349

87561 

 87561برلم       21191127مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة  -  1351

 87561برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1351

برلم       21191127ي الخبرة ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذو -  1352

87561 

 87561برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1353

 87561رلم   ب    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1354
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برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1355

87561 

 87561برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1356

 87561برلم       21191127ٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عبدالحك -  1357

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1358

87561 

 87561برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1359

 87561برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1361

برلم       21191127ل  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعما -  1361

87561 

 87561برلم       21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1362

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ :  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة -  1363

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1364

87561 

 87561برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1365

 87561برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1366

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1367

87561 

 87561برلم       21191127مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو  -  1368

 87561برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1369

    21191127، تارٌخ :  محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( -  1371

 87561برلم   

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1371

87561 

م   برل    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1372

87561 

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1373

 87561برلم   

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1374

87561 

برلم       21191127حمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : م -  1375

87561 
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برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1376

87561 

برلم       21191127ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  ش -  1377

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1378

87561 

    21191127دارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ا -  1379

 87561برلم   

برلم       21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1381

87561 

برلم       21191127تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ،  -  1381

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1382

87561 

  برلم     21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1383

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1384

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1385

87561 

برلم       21191127انً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : احمد الٌم -  1386

87561 

برلم       21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1387

87561 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1388

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1389

 87561لم   بر    21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1391

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1391

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1392

 87561برلم       21191127
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 سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : -  1393

 87561برلم       21191127

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1394

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1395

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1396

87561 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1397

 87561برلم       21191127

ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : سعد  -  1398

 87561برلم       21191127

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1399

 87561برلم       21191127

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1411

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1411

87561 

برلم       21191127مة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساه -  1412

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1413

87561 

برلم       21191127الخبرة ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي  -  1414

87561 

برلم       21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1415

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1416

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1417

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1418

87561 

برلم       21191127ً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العراب -  1419

87561 
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برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1411

87561 

برلم       21191127) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1411

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1412

87561 

 87561برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1413

 87561برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1414

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1415

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1416

87561 

برلم       21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) من ذوي الخبرة ( ، تارٌخ :  -  1417

87561 

 -االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع -  1418

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561رلم   ب    21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1419

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127لً علً النحو السابك ، تارٌخ : التشكٌل الحا

بموجب  -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1421

تم اعتماد  -ار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثم 2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1421

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28كة فً بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشر

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -( سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  -  1422

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -لعاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل ا -  1423

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

راهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن محمود منتصر اب -  1424

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127، تارٌخ : تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك  -الحرة 
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محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1425

تم  -الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1426

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن  -  1427

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -(  بالشركة

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 

) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1428

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( محمود  -  1429

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127، تارٌخ :  اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن  -  1431

المناطك و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1431

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28 بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ة ( محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشرك -  1432

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادار -  1433

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 

 -م منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( عصا -  1434

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127تارٌخ :  اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ،

 -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1435

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن  -  1436

المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  و 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 
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 -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1437

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً بموجب محضر 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -اد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتح -  1438

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع -  1439

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561رلم   ب    21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1441

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127علً النحو السابك ، تارٌخ : التشكٌل الحالً 

بموجب  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1441

تم اعتماد  -لمناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و ا 2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن  -  1442

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28ً بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة ف -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 

 -عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1443

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -لعاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل ا -  1444

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1445

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127لنحو السابك ، تارٌخ : اعتماد التشكٌل الحالً علً ا

بموجب  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1446

تم اعتماد  -ك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناط 2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1447

تم اعتماد  -عتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة و الم 2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1448

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28تماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً بموجب محضر اج

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 
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بموجب  -ملٌن المساهمٌن بالشركة ( شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العا -  1449

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو  -  1451

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1451

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127النحو السابك ، تارٌخ :  اعتماد التشكٌل الحالً علً

 -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1452

تم  -المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1453

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1454

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -املٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الع -  1455

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -لٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( عبدالحكٌم لاسم ك -  1456

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1457

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127تشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : اعتماد ال

بموجب  -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1458

تم اعتماد  -ستثمار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لال 2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1459

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

(  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة -  1461

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 -العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل -  1461

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -سم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( عبدالحكٌم لا -  1462

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1463

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127د التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : اعتما

بموجب  -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1464

تم اعتماد  -ه لالستثمار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العام 2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1465

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28فً محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 - مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( -  1466

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -ن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌ -  1467

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( مً هشام عصفور  شركة  -  1468

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561م   برل    21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن  -  1469

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : تم اعتماد ال -الحرة 

 -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1471

تم  -العامه لالستثمار و المناطك الحرة  و المعتمد من الهٌئة 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1471

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28مه عادٌة للشركة فً بموجب محضر اجتماع جمعٌه عا

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

عاملٌن المساهمٌن محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد ال -  1472

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 -اهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مس -  1473

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561  برلم     21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1474

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127النحو السابك ، تارٌخ : اعتماد التشكٌل الحالً علً 

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  -  1475

تم  -ثمار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالست 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1476

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28فً بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 - احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( -  1477

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادار -  1478

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -الحرة 

 -ود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( محم -  1479

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127ك ، تارٌخ : اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو الساب

 -محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1481

تم  -الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  -  1481

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1482

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  بموجب

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن -  1483

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  احمد الٌمانً عبدالحً  -  1484

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

 -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1485

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  اعتماد

 -احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1486

تم  -العامه لالستثمار و المناطك الحرة  و المعتمد من الهٌئة 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد  -  1487

و المعتمد من الهٌئة العامه  2119/9/28ب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً بموج -العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -لالستثمار و المناطك الحرة 

دب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منت -  1488

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -المناطك الحرة 

د ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن سع -  1489

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127علً النحو السابك ، تارٌخ :  تم اعتماد التشكٌل الحالً -المناطك الحرة 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد  -  1491

من الهٌئة العامه  و المعتمد 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -لالستثمار و المناطك الحرة 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن  -  1491

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28موجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً ب -المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -المناطك الحرة 

منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  1492

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -المناطك الحرة 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  -  1493

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127السابك ، تارٌخ :  اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو

 -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1494

تم  -الحرة  و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1495

تم  -لمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة و ا 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد  -  1496

و المعتمد من الهٌئة العامه  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -بالشركة ( العاملٌن المساهمٌن 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -لالستثمار و المناطك الحرة 
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س ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  1497

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127تم اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ :  -المناطك الحرة 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن  -  1498

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -المساهمٌن بالشركة ( 

 87561برلم       21191127د التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : تم اعتما -المناطك الحرة 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  -  1499

تم  -الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة و المعتمد من  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1511

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28امه عادٌة للشركة فً بموجب محضر اجتماع جمعٌه ع

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -اهمٌن بالشركة ( هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المس -  1511

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو -  1512

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1513

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127السابك ، تارٌخ :  اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو

 -هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1514

تم  -الحرة  و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  -  1515

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1516

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  بموجب محضر

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد -  1517

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة  مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع -  1518

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561رلم   ب    21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 
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 -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1519

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127ً علً النحو السابك ، تارٌخ : اعتماد التشكٌل الحال

 -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1511

تم  -و المناطك الحرة  و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1511

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28فً  بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1512

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -املٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة ( سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل الع -  1513

تم اعتماد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة مجدي ؼازي العراب -  1514

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً  -( 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1515

تم  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : اعتماد 

 -مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل العاملٌن و اتحاد العاملٌن المساهمٌن بالشركة (  -  1516

تم  -امه لالستثمار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة الع 2119/9/28بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة للشركة فً 

 87561برلم       21191127اعتماد التشكٌل الحالً علً النحو السابك ، تارٌخ : 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1517

 87561برلم   

برلم       21191127 هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم -  1518

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1519

87561 

    21191127كات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شر -  1521

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1521

87561 

برلم       21191127اهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مس -  1522

87561 
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محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1523

 87561برلم       21191127

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :   محمود منتصر ابراهٌم السٌد -  1524

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1525

 87561برلم       21191127

ٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم الس -  1526

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1527

 87561برلم       21191127

راهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود منتصر اب -  1528

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1529

 87561برلم       21191127

منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  محمود -  1531

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1531

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1532

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1533

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1534

 87561برلم   

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1535

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1536

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1537

 87561برلم   

    21191127ٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شر -  1538

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1539

87561 
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برلم       21191127وق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فار -  1541

87561 

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1541

 87561برلم       21191127

    21191127ز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌ -  1542

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1543

 87561برلم   

    21191127االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع -  1544

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1545

87561 

برلم       21191127ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1546

87561 

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1547

 87561برلم   

برلم       21191127مثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) م -  1548

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1549

87561 

االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن -  1551

 87561برلم       21191127

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1551

 87561برلم   

    21191127المومً ( ، تارٌخ :  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار -  1552

 87561برلم   

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1553

 87561برلم       21191127

    21191127مومً ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار ال -  1554

 87561برلم   

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1555

 87561برلم   

    21191127تارٌخ : مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  -  1556

 87561برلم   
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1557

87561 

لم   بر    21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1558

87561 

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1559

 87561برلم       21191127

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1561

 87561  برلم 

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1561

 87561برلم   

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1562

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1563

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1564

87561 

    21191127شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  مً هشام عصفور  -  1565

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1566

87561 

برلم       21191127ضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  ع -  1567

87561 

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1568

 87561برلم       21191127

    21191127مة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساه -  1569

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1571

 87561برلم   

االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع  -  1571

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1572

 87561برلم   

    21191127ساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة م -  1573

 87561برلم   
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1574

 87561برلم       21191127

    21191127اهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مس -  1575

 87561برلم   

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1576

 87561برلم   

العمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع ا -  1577

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1578

 87561برلم   

    21191127اهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مس -  1579

 87561برلم   

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1581

 87561برلم       21191127

    21191127همة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مسا -  1581

 87561برلم   

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1582

 87561برلم   

ال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعم -  1583

 87561برلم       21191127

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1584

 87561برلم   

    21191127مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو  -  1585

 87561برلم   

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً  -  1586

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  سعد ابراهٌم ابوالمعاطً -  1587

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  -  1588

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً  -  1589

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  -  1591

 87561برلم       21191127تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  -  1591

 87561برلم       21191127:  تارٌخ

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1592

 87561برلم       21191127

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1593

 87561برلم   

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1594

 87561برلم   

 سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً -  1595

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  -  1596

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

) ممثل بنن االستثمار المومً ( ،  سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  -  1597

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1598

 87561برلم       21191127

    21191127ثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) مم -  1599

 87561برلم   

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1611

 87561برلم   

ن االستثمار المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بن -  1611

 87561برلم       21191127

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1612

 87561برلم   

    21191127المومً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار  -  1613

 87561برلم   

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1614

 87561برلم       21191127

    21191127( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً  -  1615

 87561برلم   

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1616

 87561برلم   

ٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تار -  1617

 87561برلم       21191127
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    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1618

 87561برلم   

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1619

 87561برلم   

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1611

 87561برلم   

لم   بر    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1611

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1612

87561 

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1613

 87561برلم       21191127

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1614

 87561برلم   

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن االستثمار المومً ( ، تارٌخ :  -  1615

 87561برلم   

    21191127عد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : س -  1616

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1617

87561 

برلم       21191127 هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم -  1618

87561 

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1619

 87561برلم   

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1621

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1621

87561 

تصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : محمود من -  1622

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1623

 87561برلم       21191127

ود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : محم -  1624

 87561برلم       21191127
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محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1625

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1626

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1627

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1628

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1629

 87561برلم       21191127

محمود منتصر ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1631

 87561برلم       21191127

عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1631

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1632

 87561برلم   

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1633

 87561برلم   

صور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : عصام من -  1634

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1635

 87561برلم   

    21191127بدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : عصام منصور ع -  1636

 87561برلم   

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1637

 87561برلم   

برلم       21191127مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة  -  1638

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1639

87561 

و مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : عصام منصور عبدالعزٌز  شركات لطاع االعمال  عض -  1641

 87561برلم       21191127

    21191127عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1641

 87561برلم   
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    21191127) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :   عصام منصور عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1642

 87561برلم   

    21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1643

 87561برلم   

برلم       21191127صر االجتماعً ( ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن نا -  1644

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1645

87561 

    21191127، تارٌخ : شرٌؾ دمحم فاروق  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً (  -  1646

 87561برلم   

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1647

87561 

برلم       21191127شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1648

87561 

عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1649

 87561برلم       21191127

    21191127الحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : عبد -  1651

 87561برلم   

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1651

 87561برلم   

ٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كل -  1652

 87561برلم       21191127

    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1653

 87561برلم   

    21191127ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شرك -  1654

 87561برلم   

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1655

 87561برلم   

برلم       21191127ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1656

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1657

87561 

بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل -  1658

 87561برلم       21191127
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    21191127عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1659

 87561برلم   

    21191127تماعً ( ، تارٌخ : عبدالحكٌم لاسم كلٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االج -  1661

 87561برلم   

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1661

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1662

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1663

87561 

    21191127مً هشام عصفور  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1664

 87561برلم   

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1665

87561 

برلم       21191127مً هشام عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1666

87561 

مود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : محمود حامد مح -  1667

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1668

 87561برلم   

    21191127حمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : محمود حامد م -  1669

 87561برلم   

محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1671

 87561برلم       21191127

    21191127محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : محمود حامد  -  1671

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1672

 87561برلم   

لحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدا -  1673

 87561برلم       21191127

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1674

 87561برلم   

    21191127شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : احمد الٌمانً عبدالحً   -  1675

 87561برلم   
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محمود حامد محمود اللٌثً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1676

 87561برلم       21191127

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1677

 87561برلم   

    21191127محمود حامد محمود اللٌثً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1678

 87561برلم   

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1679

 87561برلم       21191127

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1681

 87561برلم   

    21191127د الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : احم -  1681

 87561برلم   

احمد الٌمانً عبدالحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1682

 87561برلم       21191127

    21191127مانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : احمد الٌ -  1683

 87561برلم   

    21191127احمد الٌمانً عبدالحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1684

 87561برلم   

طً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً سعد ابراهٌم ابوالمعا -  1685

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ،  -  1686

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ،  -  1687

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً  -  1688

 87561برلم       21191127تارٌخ :  ( ،

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ،  -  1689

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

ل بنن ناصر االجتماعً ( ، سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممث -  1691

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1691

 87561برلم       21191127

    21191127ر االجتماعً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناص -  1692

 87561برلم   
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    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1693

 87561برلم   

مثل بنن ناصر االجتماعً سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركات لطاع االعمال  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) م -  1694

 87561برلم       21191127( ، تارٌخ : 

سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ،  -  1695

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

لس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، سعد ابراهٌم ابوالمعاطً حسن  شركة مساهمة  رئٌس مج -  1696

 87561برلم       21191127تارٌخ : 

هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1697

 87561برلم       21191127

    21191127مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو  -  1698

 87561برلم   

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1699

 87561برلم   

ة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادار -  1711

 87561برلم       21191127

    21191127هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1711

 87561برلم   

    21191127صر االجتماعً ( ، تارٌخ : هانً سٌد دمحم ضاحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن نا -  1712

 87561برلم   

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1713

 87561برلم       21191127

    21191127ً ( ، تارٌخ : مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماع -  1714

 87561برلم   

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1715

 87561برلم   

مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1716

 87561برلم       21191127

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1717

 87561برلم   

    21191127ي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ : مجد -  1718

 87561برلم   

    21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركات لطاع االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1719

 87561برلم   
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برلم       21191127هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  سعد دمحم دمحم -  1711

87561 

برلم       21191127سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1711

87561 

االعمال  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  مجدي ؼازي العرابً  شركات لطاع -  1712

 87561برلم       21191127

    21191127مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  -  1713

 87561برلم   

    21191127ادارة  ) ممثل بنن ناصر االجتماعً ( ، تارٌخ :  مجدي ؼازي العرابً  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1714

 87561برلم   

اسامه فتحً احمد حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب خطاب جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة التابع  -  1715

تم اضافة حك التولٌع االول و  - 2119/11/28و الصادر فً  2113لسنة  214لوزارة الدفاع و المنشف بالمرار الجمهوري رلم 

 -االلتراض و الرهن و التسهٌالت االئتمانٌة مع البنون التً تتعامل معها الشركة للسٌد اللواء بحري / اسامه فتحً احمد حسن 

 91717برلم       21191129رئٌسً مجلس ادارة شركة ترسانه االسكندرٌة ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب خطاب جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة التابع اسامه فتحً احمد حسن  ش -  1716

تم اضافة حك التولٌع االول و  - 2119/11/28و الصادر فً  2113لسنة  214لوزارة الدفاع و المنشف بالمرار الجمهوري رلم 

 -الشركة للسٌد اللواء بحري / اسامه فتحً احمد حسن  االلتراض و الرهن و التسهٌالت االئتمانٌة مع البنون التً تتعامل معها

 91717برلم       21191129رئٌسً مجلس ادارة شركة ترسانه االسكندرٌة ، تارٌخ : 

اسامه فتحً احمد حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب خطاب جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة التابع  -  1717

تم اضافة حك التولٌع االول و  - 2119/11/28و الصادر فً  2113لسنة  214بالمرار الجمهوري رلم  لوزارة الدفاع و المنشف

 -االلتراض و الرهن و التسهٌالت االئتمانٌة مع البنون التً تتعامل معها الشركة للسٌد اللواء بحري / اسامه فتحً احمد حسن 

 91717برلم       21191129رئٌسً مجلس ادارة شركة ترسانه االسكندرٌة ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى  -  1718

 93521برلم       21191131، تارٌخ :  2121/1/13حتً  2119/7/14للشركة عن فترة التصفٌة 

ملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى دمحم دمحم عبدالحمٌد الب -  1719

 93521برلم       21191131، تارٌخ :  2121/1/13حتً  2119/7/14للشركة عن فترة التصفٌة 

 عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم -  1721

 93521برلم       21191131، تارٌخ :  2121/1/13حتً  2119/7/14للشركة عن فترة التصفٌة 

دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى  -  1721

 93521برلم       21191131، تارٌخ :  2121/1/13حتً  2119/7/14 للشركة عن فترة التصفٌة

انضمام شرٌن موصً مذكور  -دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1722

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن   -  1723

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1724

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 
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انضمام شرٌن موصً مذكور  -دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1725

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1726

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1727

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -ج الشرٌن من الشركة حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخار -  1728

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1729

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -ز احمد شامة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة حسن عبدالعزٌ -  1731

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1731

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1732

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -حسن عبدالعزٌز احمد شامة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1733

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1734

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1735

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

ر انضمام شرٌن موصً مذكو -نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1736

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1737

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -ارج الشرٌن من الشركة نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخ -  1738

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1739

 134141برلم       21191131بالعمد ، تارٌخ : 

اللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، دمحم عبد -  1741

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1741

 134141برلم       21191131: تارٌخ 
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دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1742

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و  -  1743

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1744

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  دمحم عبداللطٌؾ احمد شامه  -  1745

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  1746

 134141م   برل    21191131، تارٌخ : 

حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  1747

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

جتمعٌن او منفردٌن حسن عبدالعزٌز احمد شامة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة م -  1748

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  1749

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

رٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن حسن عبدالعزٌز احمد شامة  شركة تضامن  مدٌر و ش -  1751

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

حسن عبدالعزٌز احمد شامة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  1751

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

ٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، نب -  1752

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1753

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  1754

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

ارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االد -  1755

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

نبٌل عبداللطٌؾ احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1756

 134141برلم       21191131تارٌخ : 

شامه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  نبٌل عبداللطٌؾ احمد -  1757

 134141برلم       21191131، تارٌخ : 

ماجد حسنى امٌن الخناجرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌه  -  1758

تجدٌد مدة عضوٌة  - 1 -تم االتً :  2119/11/24والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/9/26المنعمده بتارٌخ 
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 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

ماجد حسنى امٌن الخناجرى ) رئٌس  - 1 -اعادة تشكٌل مجلس االداره على النحو التالى  - 2 -مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات 

هناء زكى فرج حنا ) عضو  - 3 -الخناجرى ) عضو مجلس االداره ( مٌرا ماجد حسنى  - 2 -مجلس االداره و العضو المنتدب ( 

برلم       21191131رئٌس ، تارٌخ :  -الموافمة علً منح الدكتور / ماجد حسنى امٌن الخناجرى  - 3 -مجلس االداره ( 

131848 

ضر اجتماع الجمعٌه العادٌه ماجد حسنى امٌن الخناجرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب مح -  1759

تجدٌد مدة عضوٌة  - 1 -تم االتً :  2119/11/24والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/9/26المنعمده بتارٌخ 
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هناء زكى فرج حنا ) عضو  - 3 -مٌرا ماجد حسنى الخناجرى ) عضو مجلس االداره (  - 2 -لس االداره و العضو المنتدب ( مج

برلم       21191131رئٌس ، تارٌخ :  -الموافمة علً منح الدكتور / ماجد حسنى امٌن الخناجرى  - 3 -مجلس االداره ( 

131848 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مجلس ادارة ) منفردا ( االلتراض من  ماجد حسنى امٌن الخناجرى  -  1761
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 131848برلم       21191131للشركة حك ضمان الشركة الشمٌمة امام كل ما سبك البنون و الجهات االخري ، تارٌخ : 
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    21191118، تارٌخ :  8311  2118/6/31دمحم محمود دمحم السمنجى (  التجدٌد الثانً  صٌدلٌة الدكتور دمحم السمنجى ) -  127

 178821برلم   
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 193633برلم       21191119، تارٌخ :  8366  2119/6/29لبٌر ابراهٌم عبد المالن  التجدٌد االول بٌتر ا -  132
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    21191113، تارٌخ :  8461  2119/5/31تصحٌح االسم التجارى / مكرم بخٌت حنٌن شنوده  التجدٌد السادس فى  -  168
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 127287برلم       21191113، تارٌخ :  8461  2119/5/31مكرم بخٌت حسنٌن شنوده  التجدٌد السادس فى  -  169
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 181277برلم       21191113، تارٌخ :  8429  2119/3/18دمحم محمود عبد الرحٌم الشلمامً  التجدٌد الثانً  -  174

 193532برلم       21191113، تارٌخ :  8436  2119/6/9جابر شعبان احمد حمدان  التجدٌد االول فى  -  175

 165111برلم       21191114، تارٌخ :  8482  2119/4/5عالء دمحم فتحً دمحم مصطفً  التجدٌد الثالث  -  176

 192815برلم       21191114، تارٌخ :  8494  2119/1/21دمحم السٌد على رشوان محمود  التجدٌد االول فى  -  177

 192261برلم       21191114، تارٌخ :  8488  2118/9/23حسام الدٌن السٌد عبد الرحمن عبد هللا  التجدٌد االول  -  178

 159329برلم       21191114، تارٌخ :  8491  2112/2/5احمد احمد السٌد جاد  التجدٌد الثانً  -  179

 159329برلم       21191114، تارٌخ :  8491  2117/2/5احمد احمد السٌد جاد  التجدٌد الثالث  -  181

 176322برلم       21191114، تارٌخ :  8483  2117/11/31دمحم مصطفى ابراهٌم السٌد  التجدٌد الثانً  -  181

 182853برلم       21191114، تارٌخ :  8474  2119/8/31رباب ٌسرى عبد العزٌز مرسى  التجدٌد الثانى فى  -  182

 81143برلم       21191114، تارٌخ :  8486  2114/4/14السٌد اسماعٌل ناجى الدلله  التجدٌد السابع  -  183

 81143برلم       21191114، تارٌخ :  8487  2119/4/14السٌد اسماعٌل ناجى الدلله  التجدٌد الثامن  -  184

 166381برلم       21191114، تارٌخ :  8513  2119/9/12صادق سرحبوس  التجدٌد االول فى حلمً شحاته  -  185

 166381برلم       21191114، تارٌخ :  8514  2114/9/12حلمً شحاته صادق سرحبوس  التجدٌد الثانى فى  -  186

 166381برلم       21191114: ، تارٌخ  8515  2119/9/12حلمً شحاته صادق سرحبوس  التجدٌد الثالث فى  -  187

 166647برلم       21191114، تارٌخ :  8495  2119/11/17جابر سعٌد عبدالشهٌد عبدالمالن  التجدٌد الثالث فى  -  188

 191646برلم       21191114، تارٌخ :  8519  2117/11/13دمحم أحمد دمحم عبد الفتاح  التجدٌد االول فى  -  189



 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 جشيجوال 

 117519برلم       21191114، تارٌخ :  8473  2116/8/11المجٌد عٌد السٌد احمد  التجدٌد السادس فى  دمحم عبد -  191

 125642برلم       21191114، تارٌخ :  8529  2118/12/1عادل خلٌل جاد الرب  التجدٌد السادس فى  -  191

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8464  1976/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد الثانً  -  192

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8465  1981/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد الثالث  -  193

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8466  1986/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد الرابع  -  194

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8467  1991/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد الخامس  -  195

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8468  1996/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد السادس  -  196

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8469  2111/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد السابع  -  197

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8471  2116/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد الثامن  -  198

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8471  2111/8/6دمحم ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد التاسع  -  199

 42717برلم       21191114، تارٌخ :  8472  2116/8/6ابراهٌم على عبدالعزٌز  التجدٌد العاشر دمحم  -  211

 153211برلم       21191114، تارٌخ :  8512  2115/2/6جمٌل دمحم جمٌل محمود  التجدٌد االول فى  -  211

 153211برلم       21191114، تارٌخ :  8512  2115/2/6جمٌل دمحم جمٌل محمود  التجدٌد االول فى  -  212

 153211برلم       21191114، تارٌخ :  8513  2111/2/6جمٌل دمحم جمٌل محمود  التجدٌد الثانى فى  -  213

 153211برلم       21191114، تارٌخ :  8514  2115/2/6جمٌل دمحم جمٌل محمود  التجدٌد الثالث فى  -  214

 165661برلم       21191114، تارٌخ :  8481  2119/6/6عبدهللا  التجدٌد الثالث  دمحم عزالدٌن دمحم عبدالرحمن -  215

 122511برلم       21191115، تارٌخ :  8521  2118/1/5عالء الدٌن ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ الصفتى  التجدٌد السادس  -  216

 193783برلم       21191115، تارٌخ :  8518  2119/8/14دمحم فاروق دمحم منصور  التجدٌد االول فى  -  217

 125642برلم       21191115، تارٌخ :  8525  1998/12/1عادل خلٌل جاد الرب  التجدٌد الثانى فى  -  218

 125642برلم       21191115، تارٌخ :  8526  2113/12/1عادل خلٌل جاد الرب  التجدٌد الثالث فى  -  219

 125642برلم       21191115، تارٌخ :  8527  2118/12/1لرابع فى عادل خلٌل جاد الرب  التجدٌد ا -  211

 125642برلم       21191115، تارٌخ :  8528  2113/12/1عادل خلٌل جاد الرب  التجدٌد الخامس  -  211

 139121برلم       21191115، تارٌخ :  8554  2111/11/31على  دمحم  احمد دمحم  سعٌد  التجدٌد االول فى  -  212

 139121برلم       21191115، تارٌخ :  8555  2115/11/31على  دمحم  احمد دمحم  سعٌد  التجدٌد الثانى فى  -  213

 139121برلم       21191115، تارٌخ :  8556  2111/11/31على  دمحم  احمد دمحم  سعٌد  التجدٌد الثالث فى  -  214

 139121برلم       21191115، تارٌخ :  8557  2115/11/31ٌد الرابع فى على  دمحم  احمد دمحم  سعٌد  التجد -  215

 134634برلم       21191115، تارٌخ :  8551  2113/7/21ٌوحنا نظٌر جرجس  التجدٌد الرابع فى  -  216



 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 جشيجوال 

 134634برلم       21191115، تارٌخ :  8552  2118/7/21ٌوحنا نظٌر جرجس  التجدٌد الخامس فى  -  217

 82232برلم       21191115، تارٌخ :  8519  2119/8/31محروس عبد المعبود دمحم  التجدٌد التاسع  -  218

 166567برلم       21191115، تارٌخ :  8536  2119/11/9احمد ابوالدرداء ثابت  التجدٌد الثالث فى  -  219

 194118برلم       21191115، تارٌخ :  8534  2119/11/26مٌنا نصحى سلٌمان بخٌت  التجدٌد  األول فى  -  221

 173111برلم       21191115، تارٌخ :  8541  2116/12/24السٌد لبارى لبٌصى عبد المولى  التجدٌد الثانى فى  -  221

 181121برلم       21191115، تارٌخ :  8517  2119/2/22دمحم صابر دمحم علً عسكر  التجدٌد الثانى  -  222

 166222برلم       21191115، تارٌخ :  8546  2119/8/22سمٌر حمدى الدربى سلٌمان  التجدٌد الثالث فى  -  223

برلم       21191116، تارٌخ :  8569  2119/11/8اٌهاب احمد عبداللطٌؾ "الصعٌدى لتجاره السٌارات"  التجدٌد الثانً  -  224

183351 

 194181برلم       21191116، تارٌخ :  8562  2119/11/16ه  التجدٌد االول فى دمحم اشرؾ مصطفى دمحم حمود -  225

 182887برلم       21191116، تارٌخ :  8581  2119/9/3دمحم شولى رشاد خلٌل  التجدٌد الثانً  -  226

 191715م   برل    21191116، تارٌخ :  8568  2118/5/9دمحم ابراهٌم على عبد العال  التجدٌد االول  -  227

 193775برلم       21191116، تارٌخ :  8581  2119/8/12سمٌره عبد الؽفار على عمده  التجدٌد االول فى  -  228

 111742برلم       21191116، تارٌخ :  8577  2114/3/4احمد عمر عبدالعزٌز  التجدٌد السادس فى  -  229

 111742برلم       21191116، تارٌخ :  8578  2119/3/4احمد عمر عبدالعزٌز  التجدٌد السابع فى  -  231

 159613برلم       21191116، تارٌخ :  8586  2117/3/23ٌاسر فرج محمود ابراهٌم  التجدٌد االول فى  -  231

 159613برلم       21191116، تارٌخ :  8587  2112/3/23ٌاسر فرج محمود ابراهٌم  التجدٌد الثانى فى  -  232

 159613برلم       21191116، تارٌخ :  8588  2117/3/23ٌاسر فرج محمود ابراهٌم  التجدٌد الثالث فى  -  233

 183934برلم       21191116، تارٌخ :  8559  2115/1/21السٌد عبد اللطٌؾ دمحم دمحم ابو زٌد  التجدٌد االول  -  234

 193892برلم       21191116، تارٌخ :  8576  2119/9/9احمد دمحم على عمر  التجدٌد االول فى  -  235

 165931برلم       21191116، تارٌخ :  8567  2119/7/7ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز  التجدٌد الثالث  -  236

 148116برلم       21191116، تارٌخ :  8589  2118/8/11الهام سامى عبد المادر حسٌن  التجدٌد الرابع  -  237

 125326برلم       21191117، تارٌخ :  8644  2118/11/2عبدالرازق حماد  التجدٌد السادس السٌد  -  238

 193351برلم       21191117، تارٌخ :  8613  2119/5/5شرٌؾ مصطفى دمحم السٌد  التجدٌد االول فى  -  239

 188698برلم       21191117 ، تارٌخ : 8614  2117/1/12اٌمن دمحم زكى عبد المادر  التجدٌد االول فى  -  241

برلم       21191117، تارٌخ :  8636  2117/1/23نهاد رفعت احمد الحلو ) مكتب الحلو للرحالت (  التجدٌد االول  -  241

188778 

 181851برلم       21191117، تارٌخ :  8595  2119/5/18مجدي ابراهٌم حسٌن احمد  التجدٌد الثانً  -  242



 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 جشيجوال 

 192721برلم       21191117، تارٌخ :  8597  2118/12/31عٌد حسن سعٌد الفار  التجدٌد االول شرٌؾ س -  243

 194118برلم       21191117، تارٌخ :  8618  2119/9/29عادل دمحم دمحم ناٌل  التجدٌد االول  -  244

 135217برلم       21191117ٌخ : ، تار 8623  2117/3/3ضٌاء الدٌن عبد السالم دمحم سعٌد  التجدٌد الثالث  -  245

 162413برلم       21191117، تارٌخ :  8594  2118/5/3عبدالحمٌد ٌعموب  التجدٌد الثالث فى  -  246

 152192برلم       21191117، تارٌخ :  8635  2119/11/11جابر على عبد العاطى  التجدٌد الرابع  -  247

 158452برلم       21191117، تارٌخ :  8619  2111/11/3التجدٌد الثانً فى  السٌد عبد المنعم جمعه الفولى  -  248

 158452برلم       21191117، تارٌخ :  8611  2116/11/3السٌد عبد المنعم جمعه الفولى  التجدٌد الثالث فى  -  249

 163535برلم       21191117، تارٌخ :  8624  2114/11/7احمد دمحم عبد الحمٌد نصر  التجدٌد الثانى فى  -  251

 163535برلم       21191117، تارٌخ :  8625  2119/11/7احمد دمحم عبد الحمٌد نصر  التجدٌد الثالث فى  -  251

 166231برلم       21191117، تارٌخ :  8615  2119/8/22عبد الحمٌد علً دمحم ابو جبه  التجدٌد االول  -  252

 166231برلم       21191117، تارٌخ :  8616  2114/8/22عبد الحمٌد علً دمحم ابو جبه  التجدٌد الثانى فى  -  253

 166231برلم       21191117، تارٌخ :  8617  2119/8/22عبد الحمٌد علً دمحم ابو جبه  التجدٌد الثالث فى  -  254

 127514برلم       21191117، تارٌخ :  8611  2111/8/6فؤاد عبدالمنعم حافظ  التجدٌد الثالث  -  255

 127514برلم       21191117، تارٌخ :  8615  2115/8/6فؤاد عبدالمنعم حافظ  التجدٌد الرابع  -  256

 127514برلم       21191117، تارٌخ :  8611  2119/6/25فؤاد عبد المنعم حافظ  التجدٌد الرابع  -  257

 127514برلم       21191117، تارٌخ :  8611  2114/6/25المنعم حافظ  التجدٌد الخامس فؤاد عبد  -  258

 127514برلم       21191117، تارٌخ :  8612  2119/6/25فؤاد عبد المنعم حافظ  التجدٌد السادس  -  259

 139657برلم       21191117، تارٌخ :  8616  2116/1/15احمد فاروق راؼب  التجدٌد الرابع فى  -  261

 146452برلم       21191117، تارٌخ :  8629  2118/3/12حنفى عبد العزٌز دمحم  تجدٌد رابع -  261

 135217برلم       21191117، تارٌخ :  8621  2113/11/11ضٌاء الدٌن عبدالسالم دمحم سعٌد  التجدٌد الرابع  -  262

 135217برلم       21191117، تارٌخ :  8622  2118/11/11ٌد الخامس ضٌاء الدٌن عبدالسالم دمحم سعٌد  التجد -  263

 115472برلم       21191121، تارٌخ :  8667  2111/12/8مجدي علً عبد الهادي دمحم النجار  تجدٌد خامس -  264

 115472م   برل    21191121، تارٌخ :  8668  2115/12/8مجدي علً عبد الهادي دمحم النجار  تجدٌد سادس -  265

 168531برلم       21191121، تارٌخ :  8666  2115/6/26اٌهاب رشدي ارمانٌوس  التجدٌد الثانى فى  -  266

 118476برلم       21191121، تارٌخ :  8672  2118/7/28نسٌم اسكندر نسٌم  التجدٌد السابع  -  267

 152521برلم       21191121، تارٌخ :  8678  2119/11/14سمٌر دمحم سلٌمان الجزار  التجدٌد الرابع فى  -  268

 166419برلم       21191121، تارٌخ :  8677  2119/9/15شعبان متولً دمحم جمعه  التجدٌد الثالث فى  -  269



 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 جشيجوال 

 111168برلم       21191121، تارٌخ :  8648  2119/1/5مجدى منٌر خٌر جوده  التجدٌد السابع  -  271

 183269برلم       21191121، تارٌخ :  8659  2119/11/29ود ابراهٌم عماره  التجدٌد الثانى فى دمحم محم -  271

 151889برلم       21191121، تارٌخ :  8675  2119/9/11وجدى شندى عبده شندى  التجدٌد الرابع فى  -  272

برلم       21191121، تارٌخ :  8675  2119/9/11وجدى للرحالت )وجدى شندى عبده شندى(  التجدٌد الرابع فى  -  273

151889 

 193771برلم       21191121، تارٌخ :  8671  2119/8/11ٌاسٌن عبد المجٌد عبد الحفٌظ عبد العال  تجدٌد اول -  274

    21191121، تارٌخ :  8653  2117/1/12خمٌس عبد الفتاح شطروى  التجدٌد الثالث فى  -الشطورى لتجارة االخشاب  -  275

 159118برلم   

،  8653  2117/1/12تعدل االسم التجارى الى "موبلٌات  الشطورى " خمٌس عبد الفتاح  شطورى  التجدٌد الثالث فى  -  276

 159118برلم       21191121تارٌخ : 

 189146م   برل    21191121، تارٌخ :  8657  2117/3/18هانى السٌد دمحم احمد عوٌل  التجدٌد االول فى  -  277

 179953برلم       21191121، تارٌخ :  8654  2118/11/3محمود احمد رمضان ؼنٌم  التجدٌد الثانى فى  -  278

برلم       21191121، تارٌخ :  8649  2118/6/26صبرى محمود رمضان دمحم طلبه الشٌخ  التجدٌد األول فى  -  279

191967 

 148445برلم       21191121، تارٌخ :  8674  2118/9/24الرابع فى  ادوار حنا خٌله جرجس  التجدٌد -  281

 134664برلم       21191121، تارٌخ :  8658  2113/7/28السٌد لناوى سعد محمود  التجدٌد الرابع فى  -  281

 134664برلم       21191121، تارٌخ :  8661  2118/7/28السٌد لناوى سعد محمود  التجدٌد الخامس فى  -  282

 183286برلم       21191121، تارٌخ :  8648  2119/11/1احمد نور محمود السمان  التجدٌد الثانى فى  -  283

 111656برلم       21191121، تارٌخ :  8669  2119/2/27احمد صابر  عبد الجواد  دمحم  التجدٌد السابع  -  284

 118476برلم       21191121، تارٌخ :  8673  2119/11/21نسٌم اسكندر نسٌم مشرلى  التجدٌد الثانى فى  -  285

 183894برلم       21191121، تارٌخ :  8662  2115/1/18بهجت حمدى بهجت عبد الحمٌد  التجدٌد االول  -  286

 189288برلم       21191121، تارٌخ :  8656  2117/4/8حنان عبد المحسن السٌد حافظ صالح  التجدٌد األول فى  -  287

 152113برلم       21191121، تارٌخ :  8684  2119/11/3فرج عبدالرحمن عبدالعزٌز على  التجدٌد الرابع  -  288

 119778برلم       21191121، تارٌخ :  8717  2118/12/7سعٌد صالح عبدالرحٌم  التجدٌد السابع  -  289

 193513برلم       21191121، تارٌخ :  8711  2119/6/3اٌمان عبد العزٌز دمحم رسالن  التجدٌد االول فى  -  291

 161851برلم       21191121، تارٌخ :  8717  2118/2/3نعمه عفٌفً عبد الحمٌد احمد  التجدٌد االول  -  291

 161851برلم       21191121، تارٌخ :  8718  2113/2/3مه عفٌفً عبد الحمٌد احمد  التجدٌد الثانً نع -  292

 161851برلم       21191121، تارٌخ :  8719  2118/2/3نعمه عفٌفً عبد الحمٌد احمد  التجدٌد الثالث  -  293

 175943برلم       21191121، تارٌخ :  8692  2117/9/17فاروق ابراهٌم عطٌه صمر  التجدٌد الثانى فى  -  294



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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 جشيجوال 
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 183191برلم       21191123، تارٌخ :  8818  2119/11/21

 166451م   برل    21191123، تارٌخ :  8791  2119/9/21علً عبد الكرٌم خٌرهللا موسً  التجدٌد الثالث فى  -  371

 117331برلم       21191123، تارٌخ :  8776  2118/3/27فهٌم جاد بشاى  تجدٌد سادس -  371

 97628برلم       21191123، تارٌخ :  8826  1985/7/27فوزٌه عبدالحمٌد الشناوى  التجدٌد االول  -  372



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 138743برلم       21191127، تارٌخ :  8921  2115/8/24صفاء محمود دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  429

 138743برلم       21191127 ، تارٌخ : 8922  2111/8/24صفاء محمود دمحم  التجدٌد الثالث فى  -  431

 138743برلم       21191127، تارٌخ :  8923  2115/8/24صفاء محمود دمحم  التجدٌد الرابع فى  -  431

، تارٌخ :  8914  2119/11/13زٌنب على عبده مصطفى الشٌخ  التجدٌد االول -مركز الشٌخ للخدمات الحكومٌه -  432

 194155برلم       21191127

 193145برلم       21191127، تارٌخ :  8892  2119/3/23فاٌزة على النبوى على  التجدٌد االول فى  -  433

 116941برلم       21191128، تارٌخ :  8952  2118/2/23مصطفى سعد السٌد شحاته  التجدٌد السابع  -  434

 171516برلم       21191128ٌخ : ، تار 8961  2116/3/28دمحم محمود لناوي محمود  التجدٌد الثانً  -  435

 98735برلم       21191128، تارٌخ :  8961  1991/12/1فٌكتور سلٌمان  واصؾ  التجدٌد الثانً -  436

 98735برلم       21191128، تارٌخ :  8962  1995/12/1فٌكتور سلٌمان  واصؾ  التجدٌد الثالث  -  437

 98735برلم       21191128، تارٌخ :  8963  2111/12/1رابع فٌكتور سلٌمان  واصؾ  التجدٌد ال -  438

 98735برلم       21191128، تارٌخ :  8964  2115/12/1فٌكتور سلٌمان  واصؾ  التجدٌد الخامس  -  439

 98735برلم       21191128، تارٌخ :  8965  2111/12/1فٌكتور سلٌمان  واصؾ  التجدٌد السادس  -  441

 98735برلم       21191128، تارٌخ :  8966  2115/12/1ر سلٌمان  واصؾ  التجدٌد السابع فٌكتو -  441

 146293برلم       21191128، تارٌخ :  8946  2118/2/24سامى  منٌر عبد المالن  التجدٌد الثانى فى  -  442

 146293برلم       21191128، تارٌخ :  8947  2113/2/24سامى  منٌر عبد المالن  التجدٌد الثالث فى  -  443

 146293برلم       21191128، تارٌخ :  8949  2118/2/24سامى  منٌر عبد المالن  التجدٌد الرابع فى  -  444

 166198برلم       21191128، تارٌخ :  8958  2119/8/21ابراهٌم السٌد جاد الكرٌم محمود  التجدٌد الثالث فى  -  445

 125551برلم       21191128، تارٌخ :  8957  2118/11/23 فاٌد  التجدٌد السادس مصطفى السٌد دمحم -  446

 194127برلم       21191128، تارٌخ :  8942  2119/11/28كرستٌنا اسحاق فتحى عوض  التجدٌد االول فى  -  447

 189514برلم       21191128، تارٌخ :  8956  2117/5/11عمرو شولى حسٌن حسن  التجدٌد االول  -  448

برلم       21191128، تارٌخ :  8941  2119/7/17ٌعدل االسم التجارى الى/نجمه ابو خطوه  التجدٌد التاسع فى  -  449

81913 

 81913برلم       21191128، تارٌخ :  8941  2119/7/17السٌد احمد ابو خطوة  التجدٌد التاسع فى  -  451

 181419برلم       21191128، تارٌخ :  8954  2114/4/1التجدٌد االول فى فاٌزة جاهو ركابً جاهو   -  451



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 181419برلم       21191128، تارٌخ :  8955  2119/4/1فاٌزة جاهو ركابً جاهو  التجدٌد الثانى فى  -  452

 181493برلم       21191128، تارٌخ :  8991  2119/4/12حاتم الشحات عطٌة دمحم  تجدٌد اول -  453

 181283برلم       21191129، تارٌخ :  9112  2119/3/18عبد العزٌز عاطؾ عبد العزٌز  التجدٌد الثانى فى  -  454

 181493برلم       21191129، تارٌخ :  8992  2119/4/12حاتم الشحات عطٌة دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  455

 181246برلم       21191129، تارٌخ :  8995  2113/11/26امل سعد دمحم دمحم  التجدٌد األول فى  -  456

 181246برلم       21191129، تارٌخ :  8996  2118/11/26امل سعد دمحم دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  457

، تارٌخ :  9113  2118/11/11دٌد االول فى عبد العزٌز محمود عبد العزٌز سلطان  التج-جنه طٌور السلطان -  458

 192419برلم       21191129

 194341برلم       21191129، تارٌخ :  8972  2119/12/9احمد عبد الخالك دمحم معروؾ  التجدٌد االول فى  -  459

، تارٌخ :  8981  1986/12/16توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التجدٌد الثانً  -  461

 88319برلم       21191129

، تارٌخ :  8982  1991/12/16توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التجدٌد الثالث  -  461

 88319برلم       21191129

، تارٌخ :  8983  1996/12/16توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التجٌدد الرابع  -  462

 88319برلم       21191129

، تارٌخ :  8984  2111/12/16توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التجدٌد الخامس  -  463

 88319برلم       21191129

، تارٌخ :  8985  2116/12/16سادس توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التجدٌد ال -  464

 88319برلم       21191129

، تارٌخ :  8986  2111/12/16توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التجدٌد السابع  -  465

 88319برلم       21191129

، تارٌخ :  8987  2116/12/16دٌد الثامن توضٌح االسم التجاري لٌصبح / عاٌده حافظ ابراهٌم سٌد احمد  التج -  466

 88319برلم       21191129

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8981  1986/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  467

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8982  1991/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجدٌد الثالث  -  468

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8983  1996/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجٌدد الرابع  -  469

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8984  2111/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجدٌد الخامس  -  471

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8985  2116/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجدٌد السادس  -  471

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8986  2111/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجدٌد السابع  -  472

 88319برلم       21191129، تارٌخ :  8987  2116/12/16عاٌده   حافظ  ابراهٌم  التجدٌد الثامن  -  473

 166174برلم       21191129، تارٌخ :  8968  2119/7/31دمحم  التجدٌد الثالث احالم اسماعٌل جابر  -  474



 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 جشيجوال 

 162235برلم       21191129، تارٌخ :  8997  2118/4/7نصٌؾ محفوظ خلٌفه  التجدٌد الثالث فى  -  475

برلم       21191129، تارٌخ :  8994  2117/9/6دمحم حسن دمحم أدم )أدم لعموم االستٌراد والتصدٌر(  التجدٌد االول فى  -  476

191151 

 193472برلم       21191129، تارٌخ :  8979  2119/5/25رضوان نصٌب معاند سلٌمان  التجدٌد االول فى  -  477

 171716برلم       21191129، تارٌخ :  8975  2116/7/21اٌمن عبد الواحد المتولى  التجدٌد الثانى فى  -  478

 185539برلم       21191129، تارٌخ :  9118  2115/6/27عبد الرازق محمود  التجدٌد االول فى احمد دمحم  -  479

 183181برلم       21191129، تارٌخ :  9116  2119/11/21دمحم فؤاد خلؾ وافى عبد العال  التجدٌد الثانى فى  -  481

 182181برلم       21191129، تارٌخ :  9117  2114/6/22سحر صالح الدٌن خلٌل اٌوب  التجدٌد االول فى  -  481

 182181برلم       21191129، تارٌخ :  9118  2119/6/22سحر صالح الدٌن خلٌل اٌوب  التجدٌد الثانى فى  -  482

 189141برلم       21191129، تارٌخ :  9115  2117/3/15دمحم سالم دمحم ابراهٌم  التجدٌد االول فى  -  483

 183355برلم       21191129، تارٌخ :  8971  2119/11/9عبد العال ابو زٌد على عبد العال  التجدٌد الثانً  -  484

 172725برلم       21191129، تارٌخ :  9111  2116/11/14احمد دمحم السعٌد خلٌل جوده  التجدٌد الثانى فى  -  485

 112616برلم       21191129، تارٌخ :  9124  2119/11/18سابع دمحم جمعه دمحم عبدالرحمن  التجدٌد ال -  486

 137119برلم       21191129، تارٌخ :  8974  2119/11/24كامل على دمحم ابو شعله  التجدٌد الخامس فى  -  487

 113796برلم       21191131، تارٌخ :  9138  2115/4/13السٌد احمد دمحم الحمله  التجدٌد السادس  -  488

 113796برلم       21191131، تارٌخ :  9138  2115/4/13السٌد دمحم احمد الحمله  التجدٌد السادس  -  489

 166446برلم       21191131، تارٌخ :  9127  2119/9/21احمد عبدالرازق دمحم سلٌمان  التجدٌد الثالث  -  491

 183411برلم       21191131، تارٌخ :  9167  2119/11/15السٌد دمحم السٌد دمحم  التجدٌد الثانً  -  491

 152758برلم       21191131، تارٌخ :  9141  2119/12/7عمرو دمحم دمحم بركات  التجدٌد الرابع  -  492

 166297برلم       21191131، تارٌخ :  9148  2119/8/31دمحم محمود حامد عثمان  التجدٌد الثالث  -  493

 166297برلم       21191131، تارٌخ :  9149  2118/1/27امد عثمان  التجدٌد االول دمحم محمود ح -  494

 143265برلم       21191131، تارٌخ :  9143  2117/4/1جمعه عبد النعٌم لاعود  التجدٌد الرابع  -  495

 193492برلم       21191131، تارٌخ :  9169  2119/5/29رامى مهدى انور دمحم الصٌرفى  التجدٌد االول  -  496

 182869برلم       21191131، تارٌخ :  9136  2119/9/2ممدوح ابراهٌم حسٌن عثمان  التجدٌد الثانى فى  -  497

 194234برلم       21191131، تارٌخ :  9145  2119/11/19دمحم عبد الناصر متولى ابراهٌم  التجدٌد االول  -  498

برلم       21191131، تارٌخ :  9128  2117/2/28المجٌد سٌد أحمد  التجدٌد االول رامى ابراهٌم مصطفى عبد  -  499

189136 

 165453برلم       21191131، تارٌخ :  9126  2119/5/15احمد السٌد امٌن دمحم  التجدٌد الثالث فى  -  511



 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 جشيجوال 

 182374برلم       21191131، تارٌخ :  9125  2119/7/12ولٌد احمد حسن الحلو  التجدٌد الثانى فى  -  511

 166297برلم       21191131، تارٌخ :  9151  2114/12/27دمحم محمود حامد عثمان  التجدٌد الثانً  -  512

 141382برلم       21191131، تارٌخ :  9197  2111/5/13محفوظ احمد مرزوق الروبى  التجدٌد االول  -  513

 141382برلم       21191131، تارٌخ :  9198  2116/5/13دٌد الثانً محفوظ احمد مرزوق الروبى  التج -  514

 141382برلم       21191131، تارٌخ :  9199  2111/5/13محفوظ احمد مرزوق الروبى  التجدٌد الثالث  -  515

 141382برلم       21191131، تارٌخ :  9111  2116/5/13محفوظ احمد مرزوق الروبى  التجدٌد الرابع  -  516

 162296برلم       21191131، تارٌخ :  9124  2118/4/14دمحم حافظ دمحم حافظ عفٌفً  تجدٌد ثالث -  517

 182813برلم       21191131، تارٌخ :  9118  2119/8/27دمحم ربٌع ادرٌس دمحم صالح  التجدٌد الثانى فى  -  518

 114238برلم       21191131، تارٌخ :  9186  1987/5/3اسماعٌل دمحم على  التجدٌد الثانى  -  519

 114238برلم       21191131، تارٌخ :  9188  2112/5/4اسماعٌل دمحم على  التجدٌد الثالث  -  511

 114238برلم       21191131، تارٌخ :  9189  2117/5/4اسماعٌل دمحم على  التجدٌد الرابع  -  511

 114238برلم       21191131، تارٌخ :  9191  2112/5/4لخامس اسماعٌل دمحم على  التجدٌد ا -  512

 114238برلم       21191131، تارٌخ :  9191  2117/5/4اسماعٌل دمحم على  التجدٌد السادس -  513

 113965برلم       21191131، تارٌخ :  9116  1995/5/11كرم فتحى دمحم السٌد  التجدٌد الثانى فى  -  514

 113965برلم       21191131، تارٌخ :  9117  2111/5/11كرم فتحى دمحم السٌد  التجدٌد الثالث فى  -  515

 113965برلم       21191131، تارٌخ :  9118  2115/5/11كرم فتحى دمحم السٌد  التجدٌد الرابع فى  -  516

 113965برلم       21191131، تارٌخ :  9119  2111/5/11كرم فتحى دمحم السٌد  التجدٌد الخامس فى  -  517

 113965برلم       21191131، تارٌخ :  9121  2115/5/11كرم فتحى دمحم السٌد  التجدٌد السادس فى  -  518

 175391برلم       21191131، تارٌخ :  9173  2112/7/18السٌد احمد ابراهٌم حسن  التجدٌد االول  -  519

 175391برلم       21191131، تارٌخ :  9174  2117/7/18ٌم حسن  التجدٌد الثانً السٌد احمد ابراه -  521

 133366برلم       21191131، تارٌخ :  9195  2117/11/12دمحم ابراهٌم رمضان معروؾ  التجدٌد الخامس  -  521

 193595برلم       21191131، تارٌخ :  9113  2119/6/18مصطفى عباس حلمى مكاوى  التجدٌد االول  -  522

 178864برلم       21191131، تارٌخ :  9178  2118/7/3حازم دمحم اسماعٌل دمحم  التجدٌد الثانً  -  523

برلم       21191131، تارٌخ :  9123  2117/9/24ممهى البراوى  التجدٌد االول -عبد السالم خمٌس عبد السالم البراوى -  524

191291 

 181371برلم       21191131، تارٌخ :  9182  2118/12/18ك موسً  التجدٌد الثانً ٌاسر فاٌز توفٌ -  525

 187923برلم       21191131، تارٌخ :  9192  2116/8/11طارق عبد الصادق احمد حماد  التجدٌد االول فى  -  526

 194125برلم       21191131 ، تارٌخ : 9175  2119/9/31دمحم على دمحم دمحم حماٌه هللا  التجدٌد االول  -  527



 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 جشيجوال 

 191291برلم       21191131، تارٌخ :  9122  2117/9/24عبد السالم خمٌس عبد السالم البراوى  التجدٌد االول  -  528

 179287برلم       21191131، تارٌخ :  9184  2118/8/12ٌاسر ابراهٌم احمد دمحم  التجدٌد الثانً  -  529

 146223برلم       21191131، تارٌخ :  9177  2118/2/18نعٌم  التجدٌد الرابع  عزت  احمد  سعد  -  531

 151711برلم       21191131، تارٌخ :  9111  2119/8/23السٌد زكى دمحم عوض  التجدٌد الثانى فى  -  531

 151711لم   بر    21191131، تارٌخ :  9111  2114/8/23السٌد زكى دمحم عوض  التجدٌد الثالث فى  -  532

 151711برلم       21191131، تارٌخ :  9112  2119/8/23السٌد زكى دمحم عوض  التجدٌد الرابع فى  -  533

 99916برلم       21191131، تارٌخ :  9111  1996/3/12محفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد االول  -  534

 99916برلم       21191131، تارٌخ :  9112  1991/3/12محفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد الثانً  -  535

 99916برلم       21191131، تارٌخ :  9113  1996/3/12محفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد الثالث  -  536

 99916برلم       21191131، تارٌخ :  9114  2111/3/12محفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد الرابع  -  537

 99916برلم       21191131، تارٌخ :  9115  2116/3/12حفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد الخامس م -  538

 99916برلم       21191131، تارٌخ :  9116  2111/3/12محفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد السادس  -  539

 99916برلم       21191131تارٌخ : ،  9117  2116/3/12محفوظ  احمد مرزوق الروبً  التجدٌد السابع  -  541

 137141برلم       21191131، تارٌخ :  9185  2119/11/13مصطفى عبدة جبر  التجدٌد الخامس  -  541

 176665برلم       21191131، تارٌخ :  9172  2117/12/2السٌد حسن على حسن الرؼى  التجدٌد الثانً  -  542

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191111، تارٌخ :  8197  2115/5/26شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  التجدٌد االول  -  1

181661 

 181661برلم       21191111، تارٌخ :  8197  2115/5/26ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  2

    21191111، تارٌخ :  8198  2116/12/29شركه البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  التجدٌد االول  -  3

 181661برلم   

 181661برلم       21191111، تارٌخ :  8198  2116/12/29ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  4

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8113  2111/12/2محمود فزاع سلٌمان و شرٌكته  التجدٌد الرابع  -  5

  2111/12/2السٌد محمود فزاع سلٌمان و شركاه  التجدٌد الرابع  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود فزاع سلٌمان  -  6

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8113

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8114  2115/12/2محمود فزاع سلٌمان و شرٌكته  التجدٌد الخامس  -  7



 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 جشيجوال 

  2115/12/2السٌد محمود فزاع سلٌمان و شركاه  التجدٌد الخامس  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود فزاع سلٌمان  -  8

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8114

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8115  2111/12/2محمود فزاع سلٌمان و شرٌكته  التجدٌد السادس  -  9

السٌد محمود فزاع سلٌمان و شركاه  التجدٌد السادس  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود فزاع سلٌمان  -  11

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8115  2111/12/2

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8116  2115/12/2محمود فزاع سلٌمان و شرٌكته  التجدٌد السابع  -  11

  2115/12/2السٌد محمود فزاع سلٌمان و شركاه  التجدٌد السابع  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود فزاع سلٌمان  -  12

 98731برلم       21191111، تارٌخ :  8116

برلم       21191111، تارٌخ :  8192  2119/11/23جدٌد الرابع شركه رشدى التجارٌه / رشدى دمحم رشدى وولده  الت -  13

152318 

 151513برلم       21191111، تارٌخ :  8185  2119/4/22دمحم سلٌمان دمحم احمد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  14

، تارٌخ :  8185  2119/4/22ابع فى سلٌمان لتجاره المحركات الكهربائٌه ) دمحم سلٌمان دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الر -  15

 151513برلم       21191111

، تارٌخ :  8184  2119/7/7شركه لمنتجات الصناعٌه العالمٌه  / ماجد رزق ومدحت ودٌع وشركاهم  التجدٌد الرابع فى  -  16

 151272برلم       21191111

،  8199  2119/7/22و شركاه"  التجدٌد الثانى فى  شركه جورجٌت انتٌكس لتصدٌر المنتجات المصرٌه "جورج عاصم -  17

 156998برلم       21191111تارٌخ : 

 156998برلم       21191111، تارٌخ :  8199  2119/7/22الٌوجد  التجدٌد الثانى فى  -  18

 181661برلم       21191111، تارٌخ :  8195  2114/1/19الٌوجد  التجدٌد االول  -  19

    21191111، تارٌخ :  8195  2114/1/19البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  التجدٌد االول شركة  -  21

 181661برلم   

 181661برلم       21191111، تارٌخ :  8196  2119/1/19الٌوجد  التجدٌد الثانً  -  21

    21191111، تارٌخ :  8196  2119/1/19تجدٌد الثانً شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  ال -  22

 181661برلم   

 166761برلم       21191112، تارٌخ :  8133  2114/11/2مٌشٌل ٌعموب صلٌب وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  23

 166761م   برل    21191112، تارٌخ :  8134  2119/11/2مٌشٌل ٌعموب صلٌب وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  24

 138881برلم       21191112، تارٌخ :  8129  2115/9/18م . م توتولٌزى وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  25

 138881برلم       21191112، تارٌخ :  8129  2115/9/18م . م توتولٌزى وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  26

برلم       21191112، تارٌخ :  8171  1995/12/11مودرن هاوسنج لالسكان والبناء ذات مسئولٌه محدوده  التجدٌد الثانً  -  27

115514 

    21191112، تارٌخ :  8171  2111/12/11مودرن هاوسنج لالسكان والبناء ذات مسئولٌه محدوده  التجدٌد الثالث  -  28

 115514برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191112، تارٌخ :  8172  2115/12/11ن هاوسنج لالسكان والبناء ذات مسئولٌه محدوده  التجدٌد الرابع مودر -  29

 115514برلم   

    21191112، تارٌخ :  8174  2111/12/11مودرن هاوسنج لالسكان والبناء ذات مسئولٌه محدوده  التجدٌد الخامس  -  31

 115514برلم   

    21191112، تارٌخ :  8173  2115/12/11السكان والبناء ذات مسئولٌه محدوده  التجدٌد السادس مودرن هاوسنج ل -  31

 115514برلم   

 116281برلم       21191112، تارٌخ :  8147  2113/5/22الشركة العربٌة لتجارة المسوجات والسلع  التجدٌد االول  -  32

 116281برلم       21191112، تارٌخ :  8147  2113/5/22الٌوجد  التجدٌد االول  -  33

 116281برلم       21191112، تارٌخ :  8148  2118/5/22الشركة العربٌة لتجارة المسوجات والسلع  التجدٌد الثانً  -  34

 116281برلم       21191112، تارٌخ :  8148  2118/5/22الٌوجد  التجدٌد الثانً  -  35

 171224برلم       21191112، تارٌخ :  8166  2116/2/26وشركاه  التجدٌد الثانً  مصطفً ابراهٌم رمضان -  36

 151847برلم       21191112، تارٌخ :  8175  2119/5/26عادل عبدالمادر وشرٌكه حمدى  التجدٌد الرابع  -  37

برلم       21191112تارٌخ : ،  8151  2114/3/6صبحى تادرس مٌخائٌل وعفٌفه حنا ؼبلاير  التجدٌد الثامن فى  -  38

81573 

    21191112، تارٌخ :  8151  2114/3/6ورثه صبحى تادرس مٌخائٌل وصفوت صبحى وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  39

 81573برلم   

برلم       21191112، تارٌخ :  8152  2119/3/6صبحى تادرس مٌخائٌل وعفٌفه حنا ؼبلاير  التجدٌد التاسع فى  -  41

81573 

    21191112، تارٌخ :  8152  2119/3/6ورثه صبحى تادرس مٌخائٌل وصفوت صبحى وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  41

 81573برلم   

برلم       21191112، تارٌخ :  8151  2114/3/6صبحى تادرس مٌخائٌل وعفٌفه حنا ؼبلاير  التجدٌد الثامن فى  -  42

81573 

    21191112، تارٌخ :  8151  2114/3/6مٌخائٌل وصفوت صبحى وشركاه  التجدٌد الثامن فى  ورثه صبحى تادرس -  43

 81573برلم   

برلم       21191112، تارٌخ :  8152  2119/3/6صبحى تادرس مٌخائٌل وعفٌفه حنا ؼبلاير  التجدٌد التاسع فى  -  44

81573 

    21191112، تارٌخ :  8152  2119/3/6التجدٌد التاسع فى  ورثه صبحى تادرس مٌخائٌل وصفوت صبحى وشركاه  -  45

 81573برلم   

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابراهٌم الشٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم  -  46

برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4صالح الدٌن دمحم الجداوي و ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً  التجدٌد التاسع 

78936 

برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4صالح الدٌن دمحم الجداوى ورمضان ابراهٌم الشٌشٌنى  التجدٌد التاسع  -  47

78936 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 78936برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4عدل الى  / صالح الدٌن دمحم الجداوى وشركاه  التجدٌد التاسع  -  48

وورثه /عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى -عدل الى )ورثه/ صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه/ رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  49

 78936برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4عنهم /ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن الجداوى(  التجدٌد التاسع 

عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى و -عدل لٌصبح/ ورثه صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه رمضان ابراهٌم الشٌشٌنىٌ -  51

 78936برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4شركاه  التجدٌد التاسع 

اهٌم الشٌشٌنً عنهم ابراهٌم عبدالحلٌم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة صالح الدٌن دمحم الجداوي وورثة رمضان ابر -  51

برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4صالح الدٌن دمحم الجداوي و ابراهٌم رمضان الشٌشٌنً  التجدٌد التاسع 

78936 

برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4صالح الدٌن دمحم الجداوى ورمضان ابراهٌم الشٌشٌنى  التجدٌد التاسع  -  52

78936 

 78936برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4عدل الى  / صالح الدٌن دمحم الجداوى وشركاه  التجدٌد التاسع  -  53

وورثه /عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى -عدل الى )ورثه/ صالح الدٌن دمحم الجداوى وورثه/ رمضان ابراهٌم الشٌشٌنى -  54

 78936برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4عنهم /ابراهٌم عبد الحلٌم صالح الدٌن الجداوى(  التجدٌد التاسع 

عبد الحلٌم صالح الدٌن دمحم الجداوى و -الدٌن دمحم الجداوى وورثه رمضان ابراهٌم الشٌشٌنىٌعدل لٌصبح/ ورثه صالح  -  55

 78936برلم       21191112، تارٌخ :  8118  2118/9/4شركاه  التجدٌد التاسع 

برلم       21191112، تارٌخ :  8131  2118/8/13عبدالعزٌز عبده حمد وشرٌكه طارق راشد السٌد  التجدٌد الرابع فى  -  56

148131 

برلم       21191112، تارٌخ :  8125  2118/11/19شركة مساهمة  مصرٌة  التجدٌد الرابع  -شركة مكه للتنمٌة الزراعٌة  -  57

125192 

برلم       21191112، تارٌخ :  8125  2118/11/19م  التجدٌد الرابع 1م  1شركة رمسٌس للتنمٌة الزراعٌة ش -  58

125192 

    21191112، تارٌخ :  8126  2113/11/19شركة مساهمة  مصرٌة  التجدٌد الخامس  -شركة مكه للتنمٌة الزراعٌة  -  59

 125192برلم   

برلم       21191112، تارٌخ :  8126  2113/11/19م  التجدٌد الخامس 1م  1شركة رمسٌس للتنمٌة الزراعٌة ش -  61

125192 

    21191112، تارٌخ :  8127  2118/11/19شركة مساهمة  مصرٌة  التجدٌد السادس  -راعٌة شركة مكه للتنمٌة الز -  61

 125192برلم   

برلم       21191112، تارٌخ :  8127  2118/11/19م  التجدٌد السادس 1م  1شركة رمسٌس للتنمٌة الزراعٌة ش -  62

125192 

برلم       21191113، تارٌخ :  8214  2119/11/27امس فى شحاته محمود رمضان  صالح وشركاه  التجدٌد الخ -  63

137139 

    21191113، تارٌخ :  8191  2118/1/7شركة عادل سعد الدٌن لتجارة البذور و المبٌدات الحشرٌه  التجدٌد الرابع فى  -  64

 145916برلم   



 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 جشيجوال 

البذور و المبٌدات الحشرٌة  التجدٌد الرابع فى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة اوالد عادل سعد الدٌن لتجارة  -  65

 145916برلم       21191113، تارٌخ :  8191  2118/1/7

برلم       21191113، تارٌخ :  8214  2119/11/27شحاته محمود رمضان  صالح وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  66

137139 

برلم       21191113، تارٌخ :  8214  2119/11/27س فى شحاته محمود رمضان  صالح وشركاه  التجدٌد الخام -  67

137139 

    21191113، تارٌخ :  8213  2117/9/11نادره جٌد وشركاها  التجدٌد الثالث -ورثه المرحوم /كمال صابر مرجان -  68

 161893برلم   

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11مٌالد صادق مترى وشركاه  تجدٌد خامس -  69

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11انجال مٌالد صادق مترى وشرٌكتهم  تجدٌد خامس -  71

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11مٌالد صادق مترى وشركاه  تجدٌد خامس -  71

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11امسانجال مٌالد صادق مترى وشرٌكتهم  تجدٌد خ -  72

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11مٌالد صادق مترى وشركاه  تجدٌد خامس -  73

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11انجال مٌالد صادق مترى وشرٌكتهم  تجدٌد خامس -  74

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11مٌالد صادق مترى وشركاه  تجدٌد خامس -  75

 136943برلم       21191113، تارٌخ :  8179  2119/11/11انجال مٌالد صادق مترى وشرٌكتهم  تجدٌد خامس -  76

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8231  1995/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجٌدد الثانً  -  77

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8232  2111/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد الثالث  -  78

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8233  2115/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد الرابع  -  79

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8234  2111/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد الخامس  -  81

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8235  2115/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد السادس  -  81

 181342برلم       21191117، تارٌخ :  8252  2119/3/25نادر ابراهٌم احمد مصطفى وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  82

، تارٌخ :  8252  2119/3/25ٌعدل االسم التجارى لٌصبح/ نادر ابراهٌم احمد مصطفى وشركاه  التجدٌد الثانً  -  83

 181342برلم       21191117

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8231  1995/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجٌدد الثانً  -  84

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8232  2111/2/14ثالث على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد ال -  85

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8233  2115/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد الرابع  -  86

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8234  2111/2/14على عنٌو و شرٌكه  التجدٌد الخامس  -  87

 113357برلم       21191117، تارٌخ :  8235  2115/2/14شرٌكه  التجدٌد السادس على عنٌو و  -  88



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191117، تارٌخ :  8238  2113/11/31شركه االباصٌرى دمحم حسٌن وشرٌكته  التجدٌد االول فى  -  89

179918 

برلم       21191117، تارٌخ :  8239  2118/11/31شركه االباصٌرى دمحم حسٌن وشرٌكته  التجدٌد الثانى فى  -  91

179918 

،  8265  2118/6/11هشام دمحم عبد الحمٌد صمر وشركاه  التجدٌد السادس فى  -الشركه الدولٌه للحلوٌات والشٌكوالته  -  91

 124115برلم       21191117تارٌخ : 

 152175برلم       21191117تارٌخ : ،  8242  2119/6/16محمند عباس و شركاه لرصؾ الطرق  التجدٌد الثانً  -  92

برلم       21191117، تارٌخ :  8241  2119/9/29شركة دمحم عباس و شركاه النشاء و رصؾ الطرق  التجدٌد الرابع  -  93

152175 

 152175برلم       21191117، تارٌخ :  8241  2119/9/29دمحم عباس عبد الراضى على وشركائه  التجدٌد الرابع  -  94

 152175برلم       21191117، تارٌخ :  8241  2119/9/29شركة دمحم عباس و شركاه لرصؾ الطرق  التجدٌد الرابع  -  95

برلم       21191117، تارٌخ :  8241  2119/9/29شركة دمحم عباس و شركاه النشاء و رصؾ الطرق  التجدٌد الرابع  -  96

152175 

 152175برلم       21191117، تارٌخ :  8241  2119/9/29وشركائه  التجدٌد الرابع دمحم عباس عبد الراضى على  -  97

 152175برلم       21191117، تارٌخ :  8241  2119/9/29شركة دمحم عباس و شركاه لرصؾ الطرق  التجدٌد الرابع  -  98

 164833برلم       21191117ٌخ : ، تار 8267  2119/3/7اٌمن دمحم عبدالظاهر وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  99

 77159برلم       21191117، تارٌخ :  8247  2118/1/3احمد فتحى احمد عمر وشركاه  التجدٌد التاسع  -  111

 77159برلم       21191117، تارٌخ :  8247  2118/1/3فتحى احمد دمحم عمر وشركاه  التجدٌد التاسع  -  111

برلم       21191117، تارٌخ :  8259  2117/6/9ته عبٌرعلى السٌد  ٌوسؾ  التجدٌد الرابع فى احمد احمد خلٌل وشرٌك -  112

143844 

 149346برلم       21191118، تارٌخ :  8319  2114/12/6دمحم عبد الؽنى ابو الفتوح وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  113

 118118برلم       21191118، تارٌخ :  8293  1991/11/21عبدالمادر سالمه وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  114

 118118برلم       21191118، تارٌخ :  8294  1996/11/21عبدالمادر سالمه وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  115

 118118برلم       21191118، تارٌخ :  8295  2111/11/21عبدالمادر سالمه وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  116

 118118برلم       21191118، تارٌخ :  8296  2116/11/21لمادر سالمه وشرٌكه  التجدٌد الخامس عبدا -  117

 118118برلم       21191118، تارٌخ :  8297  2121/11/21عبدالمادر سالمه وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  118

، تارٌخ :  8313  2116/8/9دٌد االول ورثه سعاد على ابو بخٌت"مرٌم عبد المادر محمود عمر وشركاها  التج -  119

 187919برلم       21191118

برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21عمرو الدفراوى وشرٌكته  التجدٌد الخامس -مصنع ادخنة الدفراوى  -  111

136997 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21عمرو الدفراوى وشركاه  التجدٌد الخامس -مصنع ادخنة الدفراوى  -  111

136997 

ٌعدل الى / مصنع ادخنه الدفراوى عمرو عبد الرحمن الدفراوى وكارٌن توماس جاٌمس و شركاهما  التجدٌد الخامس  -  112

 136997برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21

برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21عمرو الدفراوى وشرٌكته  التجدٌد الخامس -مصنع ادخنة الدفراوى  -  113

136997 

برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21عمرو الدفراوى وشركاه  التجدٌد الخامس -مصنع ادخنة الدفراوى  -  114

136997 

صنع ادخنه الدفراوى عمرو عبد الرحمن الدفراوى وكارٌن توماس جاٌمس و شركاهما  التجدٌد الخامس ٌعدل الى / م -  115

 136997برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21

برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21عمرو الدفراوى وشرٌكته  التجدٌد الخامس -مصنع ادخنة الدفراوى  -  116

136997 

برلم       21191118، تارٌخ :  8299  2119/11/21عمرو الدفراوى وشركاه  التجدٌد الخامس -مصنع ادخنة الدفراوى  -  117

136997 

ٌعدل الى / مصنع ادخنه الدفراوى عمرو عبد الرحمن الدفراوى وكارٌن توماس جاٌمس و شركاهما  التجدٌد الخامس  -  118

 136997برلم       21191118: ، تارٌخ  8299  2119/11/21

 183433برلم       21191118، تارٌخ :  8312  2119/11/18على احمد محمود احمد و شرٌكته  التجدٌد الثانً  -  119

 183433برلم       21191118، تارٌخ :  8312  2119/11/18على احمد محمود احمد و شرٌكته  التجدٌد الثانً  -  121

 128141برلم       21191118، تارٌخ :  8282  2119/9/13ى واوالده  التجدٌد السادس مسعد الٌمان -  121

 166845برلم       21191118، تارٌخ :  8336  2119/11/23اوالد ٌوسؾ  تجدٌد ثالث -  122

 152513برلم       21191118، تارٌخ :  8271  2119/11/12سامى رزق عبدالمالن وشركاه  التجدٌد الرابع  -  123

 136911برلم       21191118، تارٌخ :  8313  2119/11/5كمال كامل عوض وشركاه  التجدٌد الخامس  -  124

 181411برلم       21191118، تارٌخ :  8287  2119/3/31ولٌد احمد دمحم ابراهٌم الشنوانى وشركاه  التجدٌد الثانً  -  125

 82199برلم       21191118، تارٌخ :  8321  2119/8/12لتجدٌد التاسع فى عدل الى / سعٌد على دمحم وشركاه  ا -  126

برلم       21191118، تارٌخ :  8321  2119/8/12سعٌد على دمحم سعد وحسن على دمحم سعد  التجدٌد التاسع فى  -  127

82199 

 118413برلم       21191118: ، تارٌخ  8325  2118/7/19عبدالعزٌز عبدالممصود وشركاه  التجدٌد السابع  -  128

    21191119، تارٌخ :  8369  2115/2/15انجال لالده  انطوان  عطٌه  لالده  انطوان  واخواته  التجدٌد السادس  -  129

 44131برلم   

 161661برلم       21191119، تارٌخ :  8371  2118/1/8مجدي عباس ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الثالث  -  131

    21191119، تارٌخ :  8348  1996/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الثالث  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  131

 112649برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191119، تارٌخ :  8348  1996/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الثالث  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  132

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8349  2111/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع  -ومبٌل نجمه بورسعٌد ات -  133

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8349  2111/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  134

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2116/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الخامس  -ل نجمه بورسعٌد اتومبٌ -  135

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2116/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الخامس  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  136

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2111/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس  -مه بورسعٌد اتومبٌل نج -  137

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2111/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  138

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8348  1996/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الثالث  -ورسعٌد اتومبٌل نجمه ب -  139

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8348  1996/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الثالث  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  141

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8349  2111/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  141

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8349  2111/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  142

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2116/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الخامس  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  143

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2116/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الخامس  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  144

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2111/12/6رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس  -تومبٌل نجمه بورسعٌد ا -  145

 112649برلم   

    21191119، تارٌخ :  8351  2111/12/6عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  146

 112649برلم   

، تارٌخ :  8372  2116/7/3للعالفه   والبماله الجافه / عادل ٌوسؾ عبدالجلٌل  وشركاه  التجدٌد الخامس  االمل -  147

 131344برلم       21191119

 168834برلم       21191119، تارٌخ :  8354  2115/7/31دمحم محمود حسانٌن وشركاه  التجدٌد الثانً  -  148

 168834برلم       21191119، تارٌخ :  8354  2115/7/31التجدٌد الثانً  رجب محمود حسانٌن و شركاه  -  149



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191119، تارٌخ :  8354  2115/7/31تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ دمحم عبد المنعم جالل وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -  151

 168834برلم   

 175256برلم       21191119، تارٌخ :  8358  2117/7/5ى شركة العمران لتجارة ادوات اللحام  التجدٌد الثانى ف -  151

 112481برلم       21191119، تارٌخ :  8341  2119/11/1شركة العامرٌة لتكرٌر البترول  التجدٌد السابع  -  152

 166845برلم       21191119، تارٌخ :  8331  2114/11/23اوالد ٌوسؾ  تجدٌد ثان -  153

 193116برلم       21191119، تارٌخ :  8367  2119/2/27حمود دمحم و شرٌكته  التجدٌد االول شركة معتز م -  154

  2118/11/15مبرون ابو زٌد مبرون وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -المبرون وشرٌكه لتجارة البوٌات والحداٌد االسمنت  -  155

 148668برلم       21191119، تارٌخ :  8361

 94571برلم       21191119، تارٌخ :  8327  2119/8/16سن وشركاه  تجدٌد ثامندمحم دمحم ح -  156

، تارٌخ :  8327  2119/8/16ٌعدل لٌصبح/ ورثه دمحم دمحم حسن عنهم محمود دمحم دمحم حسن وشركاه  تجدٌد ثامن -  157

 94571برلم       21191119

ة / انجال لالده انطوان الصحابها نبٌة لالده انطوان و سمٌحه منصور تعدٌل االسم التجارى الى / شركة مٌرلند الهندسٌ -  158

 44131برلم       21191119، تارٌخ :  8368  2117/2/8لالده انطوان و مفٌدة منصور لالده انطوان  التجدٌد الحادي عشر 

  2117/2/8اه  التجدٌد الحادي عشر ٌعدل االسم التجارى الى / انجال لالده أنطوان الصحابها وهٌب لالده أنطوان وشرك -  159

 44131برلم       21191119، تارٌخ :  8368

، تارٌخ :  8368  2117/2/8انجال لالده أنطوان الصحابها منصور لالده أنطوان وانجاله  التجدٌد الحادي عشر  -  161

 44131برلم       21191119

    21191119، تارٌخ :  8368  2117/2/8ه  التجدٌد الحادي عشر انجال لالده أنطوان / عطٌه لالده أنطوان واخوت -  161

 44131برلم   

 138175برلم       21191119، تارٌخ :  8333  2111/4/31كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  162

، تارٌخ :  8333  2111/4/31الث تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه  التجدٌد الث -  163

 138175برلم       21191119

 138175برلم       21191119، تارٌخ :  8334  2115/4/31كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  164

، تارٌخ :  8334  2115/4/31تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه  التجدٌد الرابع  -  165

 138175برلم       21191119

 138175برلم       21191119، تارٌخ :  8333  2111/4/31كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  166

، تارٌخ :  8333  2111/4/31تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه  التجدٌد الثالث  -  167

 138175برلم       21191119

 138175برلم       21191119، تارٌخ :  8334  2115/4/31كمال عبد المجٌد  احمد وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  168

، تارٌخ :  8334  2115/4/31تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم كمال عبدالمجٌد احمد و شركاه  التجدٌد الرابع  -  169

 138175 برلم      21191119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    21191119، تارٌخ :  8343  2119/11/31ابناء عبدالفتاح عبدالؽنً محمود  التجدٌد الثالث -مصنع الحرٌه لالطفاء  -  171

 166728برلم   

، تارٌخ :  8381  1997احمد دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  التجدٌد الثانً  -ورثه المرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى  -  171

 121797برلم       21191111

،  8382  2112/7/13احمد دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  التجدٌد الثالث  -ورثه المرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى  -  172

 121797برلم       21191111تارٌخ : 

،  8383  2117/7/13احمد دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  التجدٌد الرابع  -ورثه المرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى  -  173

 121797برلم       21191111تارٌخ : 

 8384  2112/7/13 حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  التجدٌد الخامس احمد دمحم -ورثه المرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى  -  174

 121797برلم       21191111، تارٌخ : 

 8385  2117/7/13احمد دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى وشركاه  التجدٌد السادس  -ورثه المرحوم / دمحم حسٌن دمحم الزنكلونى  -  175

 121797برلم       21191111، تارٌخ : 

، تارٌخ :  8397  2119/3/24عبدالؽفور عبدالعزٌز وشركاه  التجدٌد الرابع  -بٌدكو مصر لالستٌراد والتصدٌر  -  176

 151313برلم       21191111

 81649برلم       21191111، تارٌخ :  8396  2119/6/17نبٌهه عباس دمحم سالمه وشركاه  التجدٌد التاسع  -  177

    21191111، تارٌخ :  8396  2119/6/17ندارى لتجاره المنسوجات والمالبس  التجدٌد التاسع عدل الى/شركه الب -  178

 81649برلم   

برلم       21191111، تارٌخ :  8389  2116/2/27مكتبه اوالد حمٌدو ) دمحم دمحم حمٌدو و شرٌكه(  التجدٌد االول  -  179

156469 

برلم       21191111، تارٌخ :  8391  2111/2/26مٌدو و شرٌكه(  التجدٌد الثانً مكتبه اوالد حمٌدو ) دمحم دمحم ح -  181

156469 

برلم       21191111، تارٌخ :  8392  2116/2/27مكتبه اوالد حمٌدو ) دمحم دمحم حمٌدو و شرٌكه(  التجدٌد الثالث  -  181

156469 

 81649برلم       21191111، تارٌخ :  8396  2119/6/17نبٌهه عباس دمحم سالمه وشركاه  التجدٌد التاسع  -  182

    21191111، تارٌخ :  8396  2119/6/17عدل الى/شركه البندارى لتجاره المنسوجات والمالبس  التجدٌد التاسع  -  183

 81649برلم   

    21191111، تارٌخ :  8427  2116/12/5رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  184

 112649برلم   

    21191111، تارٌخ :  8427  2116/12/5عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  185

 112649برلم   

    21191111تارٌخ :  ، 8427  2116/12/5رمضان عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  186

 112649برلم   

    21191111، تارٌخ :  8427  2116/12/5عبداللطٌؾ عبده ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السابع  -اتومبٌل نجمه بورسعٌد  -  187

 112649برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191111، تارٌخ :  8412  2119/11/15اسالم احمد على احمد الصؽٌر و شرٌكه  التجدٌد الثانً  -  188

183151 

 189541برلم       21191111، تارٌخ :  8394  2117/5/16عادل وجٌد السٌد مطر وشرٌكه  التجدٌد االول  -  189

 94775برلم       21191113، تارٌخ :  8433  2119/9/15عبد الكرٌم موسى عوض هللا وشركاة  التجدٌد الثامن فى  -  191

 136967برلم       21191113، تارٌخ :  8448  2116/11/11ه  التجدٌد الثانى فى شركه سٌؾ الدٌن و شركا -  191

 136967برلم       21191113، تارٌخ :  8448  2116/11/11ال ٌوجد  التجدٌد الثانى فى  -  192

،  8447  2119/11/16شركة سٌؾ الدٌن للصناعة والتجارة ) انور مصطفى سٌؾ الدٌن وشركاه (  التجدٌد الخامس فى  -  193

 136967برلم       21191113تارٌخ : 

 52945برلم       21191113، تارٌخ :  8438  2111/8/6محمود دمحم على واخوته  التجدٌد السابع  -  194

    21191113، تارٌخ :  8438  2111/8/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد السابع  -  195

 52945م   برل

، تارٌخ :  8438  2111/8/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود دمحم على و ب . محمود علً ٌونس  التجدٌد السابع  -  196

 52945برلم       21191113

،  8438  2111/8/6بدرٌة محمود علً و اوالدها  التجدٌد السابع  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود دمحم على  -  197

 52945برلم       21191113تارٌخ : 

    21191113، تارٌخ :  8438  2111/8/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد السابع  -  198

 52945برلم   

 52945برلم       21191113، تارٌخ :  8439  2116/8/5محمود دمحم على واخوته  التجدٌد الثامن  -  199

برلم       21191113، تارٌخ :  8439  2116/8/5تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد الثامن  -  211

52945 

، تارٌخ :  8439  2116/8/5ود دمحم على و ب . محمود علً ٌونس  التجدٌد الثامن تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محم -  211

 52945برلم       21191113

،  8439  2116/8/5بدرٌة محمود علً و اوالدها  التجدٌد الثامن  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود دمحم على  -  212

 52945برلم       21191113تارٌخ : 

    21191113، تارٌخ :  8439  2116/8/5عدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد الثامن ت -  213

 52945برلم   

 52945برلم       21191113، تارٌخ :  8441  2111/8/6محمود دمحم على واخوته  التجدٌد التاسع  -  214

    21191113، تارٌخ :  8441  2111/8/6دمحم على وشركاه  التجدٌد التاسع تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود  -  215

 52945برلم   

، تارٌخ :  8441  2111/8/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود دمحم على و ب . محمود علً ٌونس  التجدٌد التاسع  -  216

 52945برلم       21191113

،  8441  2111/8/6بدرٌة محمود علً و اوالدها  التجدٌد التاسع  -ثة محمود دمحم على تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ور -  217

 52945برلم       21191113تارٌخ : 



 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 جشيجوال 

    21191113، تارٌخ :  8441  2111/8/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد التاسع  -  218

 52945برلم   

 52945برلم       21191113، تارٌخ :  8442  2116/8/6 على واخوته  التجدٌد العاشر محمود دمحم -  219

    21191113، تارٌخ :  8442  2116/8/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد العاشر  -  211

 52945برلم   

، تارٌخ :  8442  2116/8/6. محمود علً ٌونس  التجدٌد العاشر تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود دمحم على و ب  -  211

 52945برلم       21191113

،  8442  2116/8/6بدرٌة محمود علً و اوالدها  التجدٌد العاشر  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة محمود دمحم على  -  212

 52945برلم       21191113تارٌخ : 

    21191113، تارٌخ :  8442  2116/8/6ري لٌصبح / دمحم محمود دمحم على وشركاه  التجدٌد العاشر تعدٌل االسم التجا -  213

 52945برلم   

، تارٌخ :  8451  2118/4/13دمحم السٌد جاد جاد السٌد وشرٌكته هاله عبد اللطٌؾ السٌد عبد العال  التجدٌد الثالث  -  214

 162289برلم       21191113

 145368برلم       21191113، تارٌخ :  8452  2117/11/16دمحم ابراهٌم عوض  وشركاه  التجدٌد الرابع دمحم  -  215

، تارٌخ :  8479  2112/12/22شركه المدٌنه للتجاره واالمن الؽذائى ) شركه مساهمه مصرٌه (  التجدٌد الخامس  -  216

 122383برلم       21191114

، تارٌخ :  8481  2117/12/22واالمن الؽذائى ) شركه مساهمه مصرٌه (  التجدٌد السادس شركه المدٌنه للتجاره  -  217

 122383برلم       21191114

 137116برلم       21191114، تارٌخ :  8489  2119/11/22احمد فؤاد عطٌه وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  218

 128133برلم       21191114، تارٌخ :  8485  2119/9/12س فى بست فورم امٌنه عباس وشركاها  التجدٌد الساد -  219

، تارٌخ :  8485  2119/9/12تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / بست فورم اٌهاب سلٌمان وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  221

 128133برلم       21191114

 128133برلم       21191114، تارٌخ :  8485  2119/9/12بست فورم امٌنه عباس وشركاها  التجدٌد السادس فى  -  221

، تارٌخ :  8485  2119/9/12تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / بست فورم اٌهاب سلٌمان وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  222

 128133برلم       21191114

 128133برلم       21191114ارٌخ : ، ت 8485  2119/9/12بست فورم امٌنه عباس وشركاها  التجدٌد السادس فى  -  223

، تارٌخ :  8485  2119/9/12تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / بست فورم اٌهاب سلٌمان وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  224

 128133برلم       21191114

، تارٌخ  8484  2118/5/27ع فى رٌسكو ) عاطؾ ابراهٌم محمود وشركاه (  التجدٌد الراب  -روٌال للتورٌدات الهندسٌه  -  225

 147198برلم       21191114: 

برلم       21191114، تارٌخ :  8477  2111/2/1م  التجدٌد الخامس 1م1شركه المدٌنه لالنتاج الزراعى والدواجن ش -  226

118497 



 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 جشيجوال 

برلم       21191114، تارٌخ :  8478  2116/2/1م  التجدٌد السادس 1م1شركه المدٌنه لالنتاج الزراعى والدواجن ش -  227

118497 

برلم       21191114، تارٌخ :  8462  2119/9/22دمحم محمود احمد عبدالكرٌم واخٌه احمد  التجدٌد السابع فى  -  228

112135 

 194171برلم       21191114، تارٌخ :  8463  2119/11/6فرٌد زكى شحاته وشرٌكته  التجدٌد االول فى  -  229

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6أحمد دمحم محٌلن ونجله  التجدٌد الخامس فى  -  231

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  231

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  232

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6فتحى أحمد محٌلبن وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  233

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6فتحى أحمد محٌلبن وأخوته  التجدٌد الخامس فى  -  234

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6جال أحمد محٌلبن  التجدٌد الخامس فى شركة أن -  235

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6أحمد دمحم محٌلن ونجله  التجدٌد السادس فى  -  236

 66469برلم       21191115: ، تارٌخ  8544  2116/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  237

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  238

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6فتحى أحمد محٌلبن وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  239

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6ه  التجدٌد السادس فى فتحى أحمد محٌلبن وأخوت -  241

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6شركة أنجال أحمد محٌلبن  التجدٌد السادس فى  -  241

 66469رلم   ب    21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6أحمد دمحم محٌلن ونجله  التجدٌد الخامس فى  -  242

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  243

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  244

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6مس فى فتحى أحمد محٌلبن وشركاه  التجدٌد الخا -  245

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6فتحى أحمد محٌلبن وأخوته  التجدٌد الخامس فى  -  246

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8543  2111/8/6شركة أنجال أحمد محٌلبن  التجدٌد الخامس فى  -  247

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6أحمد دمحم محٌلن ونجله  التجدٌد السادس فى  -  248

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  249

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6أحمد دمحم محٌلبن وشرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  251

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6فتحى أحمد محٌلبن وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  251

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6فتحى أحمد محٌلبن وأخوته  التجدٌد السادس فى  -  252



 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 جشيجوال 

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8544  2116/8/6ال أحمد محٌلبن  التجدٌد السادس فى شركة أنج -  253

  2116/7/17عادل ٌوسؾ دمحم عبد الرحٌم وشرٌكته  التجدٌد االول فى -المصرٌه التركٌه لعموم االستٌراد و التصدٌر -  254

 187782برلم       21191115، تارٌخ :  8532

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6عزٌز محٌلبه وشرٌكهما  التجدٌد التاسع فى احمد وعبد ال -  255

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6احمد دمحم محٌلبه ونجله فتحى  التجدٌد التاسع فى  -  256

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6فتحى احمد محٌلبه وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  257

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6شركة انجال احمد محٌلبه  التجدٌد التاسع فى  -  258

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6ى احمد وعبد العزٌز محٌلبه وشرٌكهما  التجدٌد التاسع ف -  259

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6احمد دمحم محٌلبه ونجله فتحى  التجدٌد التاسع فى  -  261

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6فتحى احمد محٌلبه وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  261

 66469برلم       21191115، تارٌخ :  8542  2116/8/6شركة انجال احمد محٌلبه  التجدٌد التاسع فى  -  262

برلم       21191115، تارٌخ :  8545  2118/8/25لوكسر للسٌارات ) محمود احمد لوكسر وشركاه (  التجدٌد الرابع فى  -  263

148135 

 137171برلم       21191115، تارٌخ :  8523  2119/11/19تجدٌد الخامس فى م  ال1م1شركه النور للبصرٌات ش -  264

، تارٌخ  8563  2119/6/7تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس و شركاها  التجدٌد الثانً  -  265

 182146برلم       21191116: 

 182146برلم       21191116، تارٌخ :  8563  2119/6/7جدٌد الثانً شركه عمرو مصطفى عطٌه عبده وشرٌكه  الت -  266

، تارٌخ  8563  2119/6/7تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة انجً ابراهٌم بسٌونً الساٌس و شركاها  التجدٌد الثانً  -  267

 182146برلم       21191116: 

 182146برلم       21191116، تارٌخ :  8563  2119/6/7لثانً شركه عمرو مصطفى عطٌه عبده وشرٌكه  التجدٌد ا -  268

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / مالن ابراهٌم تاوضروس وشرٌكه جان مالن ابراهٌم تاوضروس  التجدٌد الرابع  -  269
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برلم       21191127)ثالثون ملٌون جنٌها( لرض متوسط االجل ، تارٌخ :  31111111جنٌها( وبذلن ٌصبح اجمالى الرهن 

121175 

)عشرة ملٌون جنٌها( وبذلن 11111111م  تدوٌن بٌانا ت بتخفٌض الرهن مبلػ 1م1ركه روبكس لتصنٌع البالستٌن شش -  11

 121175برلم       21191127)ثالثون ملٌون جنٌها( لرض متوسط االجل ، تارٌخ :  31111111ٌصبح اجمالى الرهن 

صنٌع البالستٌن واالكرٌلن( ش . م . م  تدوٌن بٌانا ت بتخفٌض ( لٌصبح اسم الشركه )روبكس العالمٌه لت2تعدل الماده ) -  11

)ثالثون ملٌون جنٌها( لرض متوسط  31111111)عشرة ملٌون جنٌها( وبذلن ٌصبح اجمالى الرهن 11111111الرهن مبلػ 

 121175برلم       21191127االجل ، تارٌخ : 

 115171برلم       21191131مصطفى حسن وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  12

 115171برلم       21191131عدل الى/ دمحم نجٌب وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  13

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 

 


