
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أكتوبر شهر منوف  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     
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 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 
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 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تصنٌع  23931برلم  21191111، لٌد فى  11111.111هٌثم دمحم حسن احمد المرابع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 2/  7193سناكس وممرمشات ، بجهة : السادات المنطمه الصناعٌه السابعه رلم 

عن تصنٌع  23931برلم  21191111، لٌد فى  111110111هٌثم دمحم حسن احمد المرابع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

شارع احمد دوٌدار من نبٌل طه حسن دمحم بغرض تورٌدات عمومٌه  47ناحٌه الجٌزه سناكس وممرمشات ، بجهة : له محل رئٌسى ب

 الجٌزه 197621ولٌد برلم  2119/ 11/ 11واستٌراد وتصدٌر وتعبئه مواد غذائٌه افتتح فى 

ز عن مخب 23944برلم  21191112، لٌد فى  511110111محمود جمعه السٌد الحلفاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 سٌاحى ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن محمود جمعه السٌد الحلفاوى

عن مكتب تورٌدات  23936برلم  21191111، لٌد فى  51110111دمحم فتحى السٌد عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لن / فاٌزه عبدالمنعم دمحم عماربم -شارع كشن  -)فٌماعدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌة ( ومماوالت ، بجهة : منوف 

عن استصالح  12879برلم  21191117، لٌد فى  511111110111محمود دمحم معوض صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بملن دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد 17ب الدور الثانى علوى مول دار مصر المنطمه  212واستزراع االراضى ، بجهة : السادات 

عن استصالح  12879برلم  21191117، لٌد فى  511111110111دمحم معوض صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود  -  6

مجمع الصناعات الصغٌره بملن الطالب بغرض اعمال  61واستزراع االراضى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات وحده رلم 

 منوف 12879ولٌد برلم 2119/ 9/ 11كرٌتال ومصنع تشغٌل معادن فى 

عن صالون حاللة  23965برلم  21191117، لٌد فى  751110111دمحم سعدالدٌن زكرٌا جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بملن / عٌسى عبدهللا عٌسى البكراوى -سوق الرابعة  - 12محل رلم  -، بجهة : السادات 

عن ورشة  23973برلم  21191118، لٌد فى  211110111اشرف بسونى محمود البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بملن/ سعاد عبدالرحمن على-شارع جسرالفرعونٌه -نجارة ، بجهة : منوف 

عن حظٌرة  23976برلم  21191118، لٌد فى  611110111باسم فتحى صابر ابو ناشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ى صابر دمحمبملن / فتح -م . منوف  -مواشى ، بجهة : دبركى 

عن بٌع مستحضرات  23991برلم  21191111، لٌد فى  111110111سامح عادل طلبه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن /عطٌات متولى حسن-حى عدنان المدنى -تجمٌل ولوازم صٌدلٌات ، بجهة : السادات 

عن ورشة رخام ، بجهة  23999برلم  21191113، لٌد فى  51110111ٌحٌى دمحم دمحم الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن / دمحم احمد عبدالهادى -م . منوف  -: كمشوش 

عن بمالة ،  23993برلم  21191111، لٌد فى  111110111عبدهللا سامى عبدهللا ابوحطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن / عبدالستار امٌن شرف -م . منوف  -بجهة : تتا 

عن بٌع لوازم دٌكور  24139برلم  21191117، لٌد فى  511110111دمحم فتحى دمحم عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

د عصامٌص وعنه سامى رشدى بملن / ورثة المرحوم رشدى عبد الحمٌ -طرٌك سرساللٌان  -وحداٌد وبوٌات ، بجهة : منوف 

 عبدالحمٌدعصامٌص وورثة المرحوم توفٌك عبدالحمٌد عصامٌص وعنه توفٌك عبد الحمٌد عصامٌص

عن بٌع مالبس  24161برلم  21191121، لٌد فى  111110111مصطفى جمال دمحم نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بدالحمٌد صدٌك كاشفبملن /احمد ع-م . منوف  -جاهزه ، بجهة : برهٌم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  511110111عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان ) زٌدان للخراطه وتشكٌل المعادن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 -م . السادات  -المنطمه الصناعٌه السابعه  - 7168عن ورشة خراطة وتشكٌل معادن ، بجهة : المطعه  24161برلم  21191121

 دمحم غازى زٌدان بملن / عبدالرحمن

عن ورشة  24161برلم  21191121، لٌد فى  511110111عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن / عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان -م . السادات  -المنطمه الصناعٌه السابعه  - 7168خراطة وتشكٌل معادن ، بجهة : المطعه 

، لٌد فى  511110111 غازى زٌدان ) زٌدان للخراطه وتشكٌل المعادن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن دمحم -  17

بملن /  -م . سمنود  -عن ورشة خراطة وتشكٌل معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة محلة زٌاد  24161برلم  21191121

 2114/  6/  2بتارٌخ  27276 ولٌد برلم -بغرض استٌراد وتصدٌر  -احمد شفٌك احمد البغدادى 

عن ورشة  24161برلم  21191121، لٌد فى  511110111عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

بغرض  -بملن / احمد شفٌك احمد البغدادى  -م . سمنود  -خراطة وتشكٌل معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة محلة زٌاد 

 2114/  6/  2بتارٌخ  27276ولٌد برلم  - استٌراد وتصدٌر

عن بمالة ، بجهة  24165برلم  21191121، لٌد فى  411110111رمضان على معوض دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 بملن / فلاير معوض الطباخ -م . منوف  -: تتا 

عن حظٌره مواشى  24197برلم  21191124، لٌد فى  511110111ٌاسمٌن سعٌد دمحم المنارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ، بجهة : سرس اللٌان سكه الحادى عشر خلف محطه البنزٌن بملن /زاٌد مجدى زاٌد الجمال

عن مصنع تعبئه زٌت  24196برلم  21191124، لٌد فى  251110111احمد دمحم دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه المنطمه الصناعٌه المطورٌن بملكه 162دات طعام مكرر ، بجهة : السا

عن مصنع تعبئه زٌت  24196برلم  21191124، لٌد فى  251110111احمد دمحم دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ٌصل نشاطه /تعبئه مواد غذائٌه افتتح فى ش دمحم شاهٌن من بن خلدون المرٌوطٌه ف1طعام مكرر ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 الجٌزه 55719ولٌد برلم  2117/1/15

عن محطه  23932برلم  21191111، لٌد فى  511110111حماده جمعه عبدهللا عبدالرؤف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عٌه السادسه بملن محمود عبدهللا ورش المنطمه الصنا 6128فرز وتعبئه خضروات وفاكهه بالتبرٌد ، بجهة : السادات لطعه 

 عبدالنبى وهٌدى

عن مكتب  23943برلم  21191111، لٌد فى  1111110111منٌر دمحم عثمان الخبٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

-ادات الس-الجزار بحرى -تورٌدات عمومٌه وتورٌدات مستلزمات الورش والمصانع فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : كفرداود 

 بملن /دمحم عثمان دمحم الخبٌرى

عن مكتبه ) فٌما عدا  23954برلم  21191113، لٌد فى  511110111فٌروز دمحم دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن / مصطفى على مصطفى -سوق الحادٌة عشر  65 -تصور المستندات ( ، بجهة : السادات 

عن بٌع احذٌة ،  23961برلم  21191117، لٌد فى  411110111هٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف ربٌع خلٌفه ابرا -  26

 بملن / احمد عبدالعزٌز النبوى -م . منوف  -بجهة : سنجرج 

عن  23971برلم  21191118، لٌد فى  511110111ابوالماسم عبدالفتاح ابوالماسم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

مدخل ب عماره رلم  3ب تورٌدات عمومٌه )فٌما عدا خدمات االنترنت( وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : السادات شمه مهنٌه رلم مكت

 شارع على بن ابى طالب المنطمه السكنٌه االولى بملن اٌمن صدٌك لبٌص حسن 24

عن مكتبه  23978برلم  21191119ى ، لٌد ف 131110111سماح منصور عبدالمعبود دنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 بملن /عاطف محمود الفمى-فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع اعالف ،  23713برلم  21191111، لٌد فى  1111110111مجدى رمضان دمحم الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 د زٌنبجهة : تتا مركز منوف بملن صباح احمد السٌ

عن بٌع اعالف ،  23713برلم  21191111، لٌد فى  1111110111مجدى رمضان دمحم الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ولٌد برلم  2119/ 8/ 28بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه تتا مركز منوف بملن رمضان دمحم الرخ بغرض حظٌره مواشى افتتح فى 

 منوف 23713

عن مخزن لتجاره  24126برلم  21191116، لٌد فى  211110111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم ٌوسف -  31

 مبٌدات الموارض والحشرات النالله لالمراض ، بجهة : الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن دمحم احمد كمال احمد

عن معالجه  24138برلم  21191117، لٌد فى  121110111مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن /مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد-السادات -وطلى المعادن ، بجهة : كفرداود الجدٌده 

عن معالجه  24138برلم  21191117، لٌد فى  121110111مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

رئٌسى بناحٌه حوض الضبٌعه بمنطمه الموٌه التابعه لمركز بدر جمعٌه عمر مكرم الزراعٌه بملن وطلى المعادن ، بجهة : له محل 

 2116/ 8/ 1كوم حماده افتتح فى  12331/مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد بنشاط مزرعه دواجن ولٌد برلم 

عن بماله ، بجهة  24148برلم  21191121، لٌد فى  511110111السٌد سعٌد احمد على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 : كفر داود بملن دمحم سعٌد احمد على سالم

عن تعبئه مواد  24167برلم  21191121، لٌد فى  111110111وجدى دمحم عباس حشكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 احمد عبداللطٌف دمحمورش المنطمه الصناعٌه السادسه بملن اشرف  6211غذائٌه ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن تعبئه مواد  24167برلم  21191121، لٌد فى  111110111وجدى دمحم عباس حشكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

غذائٌه ، بجهة : له محل رئسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبدالناصر البحرى ببرج الرى بملن عباس دمحم عباس بغرض 

 سجل شبٌن الكوم 61991ولٌد برلم  2116/ 8/ 16كافٌترٌا افتتح فى 

عن  24173برلم  21191122، لٌد فى  1111110111احمد عادل عبدالعظٌم ابوسٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 بملن /شولى فتح هللا لمبر-بماله ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 

عن  24193برلم  21191124، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،   سعٌد عبدالكرٌم عبدالرحمن المرشدى  ، تاجر فرد -  38

 بملن /عالء ابوالحدٌد سعدنور الدٌن-م منوف -ورشه نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : الحامول 

عن بٌع مالبس  24199برلم  21191127، لٌد فى  251110111اسراء صابر على عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 المالبس العسكرٌه ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن عبدالشافى جمعه سالمهفٌما عدا 

عن حظٌره  24111برلم  21191127، لٌد فى  511110111دمحم جمال عبدالعظٌم عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مواشى ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن مبروكه معوض عبدالواحد الدناصورى

عن مصنع  23963برلم  21191117، لٌد فى  251110111دمحم حامد عبدالمعز حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن /بالل امام عبدالعزٌز الدكماوى-م منوف -كرتون ، بجهة : سروهٌت 

عن مكتب  24116برلم  21191115، لٌد فى  511110111دمحم عبدالفتاح احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

بملن / عبدالرحٌم دمحم دمحم  -م . منوف  -تورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة وخدمات االنترنت ( ، بجهة : سنجرج 

 السبكى

عن ورشه نجاره ،  24119برلم  21191115، لٌد فى  21110111فرج كامل دروٌش عتٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 : منوف شارع الحامولى من شارع الحداد بملن كامل دروٌش عتٌم بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  24131برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم مجدي جابر دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

معة محور خدمات الحى الدور الثانى علوى مول الجا 12محل رلم  -تورٌدات عامة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : السادات 

 بملن / هشام محمود الطٌب بدٌوى -السابع 

عن مكتب  24142برلم  21191117، لٌد فى  211110111دمحم دمحم دسولى دمحم البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

بملن /دمحم دمحم -عه السرساوٌه شارع تر-تورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وما تمره التعلٌمات ، بجهة : سرس اللٌان 

 دسولى دمحم البسٌونى

عن بمالة ، بجهة  24147برلم  21191121، لٌد فى  111110111عماد سعٌد مصطفى الدوٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بملن / دمحم ابوالمجد مصطفى -شارع سٌدى سعٌد  -: سرس اللٌان 

عن مكتب  24168برلم  21191121، لٌد فى  5111110111د ، رأس ماله ،  منصور كرٌم شحات كرٌم  ، تاجر فر -  47

بملن /وسام عبداللطٌف -ش الحسٌن بن على المنطمه االولى  22عماره  3مماوالت واعمال الصرف الصحى ، بجهة : السادات شمه 

 دمحم عبداللطٌف

عن بٌع  24192برلم  21191124، لٌد فى  211110111عادل جورجى سلٌمان منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 اعالف ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /صبحٌه احمد عبد السالم

عن مكتب  24198برلم  21191124، لٌد فى  1111110111حامد سٌد احمد حامد شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 مماوالت ، بجهة : صنصفط بملن /سٌد احمد حامد دمحم شعٌر

عن مكتب  24126برلم  21191129، لٌد فى  121110111رٌم احمد اسماعٌل سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ك -  51

 شارع نور بملن احمد اسماعٌل سعد 8تورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ، بجهة : منوف 

عن مكتب  24131برلم  21191131، لٌد فى  51110111مرفت سعٌد سٌد احمد سوٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

بملن /انتصار  سعٌد سٌد احمد -لتجاره وتورٌدات المعادن ومخلفات المصانع فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : برهٌم م منوف 

 سوٌدان

 21191111لٌد فى ،  111110111بهاء على احمد عٌسى )عٌسى العمال المطٌفه والنٌكل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 شارع مدرسه عمرالفاروق بملن على السٌد عٌسى احمد 7عن ورشه نٌكل ولطٌفه ، بجهة : منوف  23934برلم 

عن مكتب  23961برلم  21191117، لٌد فى  81110111رجب سٌف النصر مشحوت دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 نه مركز السادات بملن نعمات عبدالكرٌم دمحمرحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : الطرا

عن ورشه  24111برلم  21191113، لٌد فى  611110111شعبان عبدالعلٌم حسن عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 نجاره ، بجهة : شبشٌر طمالى مركز منوف بملن مبرون عبدالعلٌم حسن عبدالعلٌم

، لٌد فى  1111110111ل للحداٌد والبوٌات ادوات السباكه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن رضا حسٌن الجمال )الجما -  55

محور  - 13عمار رلم  - 5محل رلم  -عن تجارة حداٌد وبوٌات وادوات سباكة ، بجهة : السادات  24111برلم  21191114

 بملن / دمحم عبد الرحٌم حسن شٌبه -خدمات الحى الثانى 

عن بٌع زٌوت  24117برلم  21191115، لٌد فى  511110111مد شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن مصطفى اح -  56

 وشحومات ، بجهة : شبشٌر طمالى مركز منوف بملن عبدالممصود عٌسوى سلطان

ٌد عن بٌع وتنج 24127برلم  21191116، لٌد فى  211110111وائل على رزق ابوشادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مراتب ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر دمحم حجازى

عن ورشه لحام  24181برلم  21191122، لٌد فى  111110111احمد سعد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 كهرباء ، بجهة : سرس اللٌان شارع ابوعلم بملن مدحت عبدالعاطى الفٌشاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  24194برلم  21191124، لٌد فى  111110111احمد شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرم محمود  -  59

 بجهة : منشاه سلطان بملن /عبد الفتاح على شرف الدٌن

عن حظٌرة  24115برلم  21191127، لٌد فى  111110111عباس ابراهٌم معوض داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن / سمٌره على دمحم -م . منوف  -: كفر فٌشا  مواشى ، بجهة

عن بمالة ، بجهة :  24124برلم  21191129، لٌد فى  51110111زكٌه توفٌك عبده كمنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن / هدى دمحم حسن -طرٌك سرس اللٌان  1 -منوف 

عن صالون  23939برلم  21191111، لٌد فى  51110111ه ،  محمود عبدالعاطى احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  62

 بملن /احمد فاٌز مامون عبدالصمد شبل-محور خدمات الحى الثانى  27عماره  4محل رلم -حالله ، بجهة : السادات 

ون عن صال 23939برلم  21191111، لٌد فى  51110111محمود عبدالعاطى احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن /احمد فاٌز مامون عبدالصمد شبل-محور خدمات الحى الثانى  27عماره  4محل رلم -حالله ، بجهة : السادات 

عن صالون  23939برلم  21191111، لٌد فى  51110111محمود عبدالعاطى احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن /احمد فاٌز مامون عبدالصمد شبل-ر خدمات الحى الثانى محو 27عماره  4محل رلم -حالله ، بجهة : السادات 

عن مطعم فول  23931برلم  21191111، لٌد فى  211110111حسنى فرٌد اسماعٌل كمنة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بملن / احمد دمحم احمد -شارع الجمهورٌة  64 -وطعمٌة ، بجهة : منوف 

عن ورشه  23962برلم  21191117، لٌد فى  91110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    وجٌه جورجى سلٌمان منصور -  66

 بملن /ساهر سعٌد احمد-نجاره ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 

عن مكتب مماوالت  11816برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم مخٌمر احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 بملن /فتحى  مخٌمر احمد عوض-عدا مجاالت االنترنت ، بجهة : الخطاطبه المحطه م السادات وتورٌدات عمومٌه فٌما

عن مكتب مماوالت  11816برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم مخٌمر احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

ٌه الخطاطبه المحطه بملن /فتحى  مخٌمر احمد عوض وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت االنترنت ، بجهة : له محل رئٌسى بناح

 منوف11816بغرض ورشه لحام اكسجٌن ولٌد برلم 

عن حظٌره  24115برلم  21191114، لٌد فى  1511110111دمحم نوح عبدالمغنى دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 بملن /نوح عبدالمغنى دراز-م منوف -مواشى ، بجهة : دملٌج 

عن تجاره  24123برلم  21191115، لٌد فى  211110111نجوى ابراهٌم العٌسوى جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 شارع بن النفٌس المنطمه الثامنه بملن دمحم عبدالمرضى مصطفى 5عماره  2وتوزٌع منتجات بالستٌن ، بجهة : السادات شمه 

عن بماله ،  24131برلم  21191116، لٌد فى  311110111فرد ، رأس ماله ،  حمدى دمحم عبد الممصود عزام  ، تاجر  -  71

 بملن / اٌمن سلٌمان جابر -شارع التمانٌات  -بجهة : منوف 

عن بٌع مالبس  24132برلم  21191116، لٌد فى  211110111فتحى صالح فتحى سماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 بجهة : منوف شارع العلوى بملن ٌسرى جابر الشامىفٌما عدا المالبس العسكرٌه ، 

عن تصنٌع  24141برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم على عبدالممصود غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

لى بملن / دمحم ع -المجمع الصناعى  -نموذج أ  - 11عنبر  - 146،  143وحدة  -النماطات للبالستٌن ، بجهة : السادات 

 عبدالممصود غنٌم

عن ورشه نجاره ،  24155برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود فتحى على جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 بملن /اسامه فتحى على جعفر-م منوف -بجهة : كفرفٌشا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع اعالف  24157برلم  21191121، لٌد فى  511110111ماجد ٌحى محروس الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ، بجهة : غمرٌن م منوف بملن /سعٌد جمعه سعٌد ابوغادى

برلم  21191122، لٌد فى  251110111سامى جندى اٌوب جندى )الجندى للتورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 سعد نجاح بارح ساوٌرس عن مكتب تورٌدات مواد بناء ، بجهة : الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن 24181

عن بٌع  24111برلم  21191128، لٌد فى  491110111حسنى نبٌل رمضان الشرنوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 مخلالت ، بجهة : منوف عزبه السلخانه بملن سمٌر مسعد عبدالوهاب

عن بٌع  24118برلم  21191129لٌد فى ،  211110111عالء مبرون على سلٌمان حواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 بملن /منال ٌوسف الشابوى-شارع الجالء -مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف 

عن تالجه خضار  24143برلم  21191131، لٌد فى  1511110111حسام دمحم عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ورش المنطمه الصناعٌه السادسه بمل/ نور الدٌن احمد صالح صالح6152عه لط-وفاكهه ، بجهة : السادات 

عن تصنٌع  23935برلم  21191111، لٌد فى  1111110111ابراهٌم احمد عباس ٌالوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ابراهٌم احمد عباس ٌالوت بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن 154زٌتون اسود واخضر مخلل ، بجهة : السادات الوحده رلم 

عن تصنٌع  23935برلم  21191111، لٌد فى  1111110111ابراهٌم احمد عباس ٌالوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

/ 23زٌتون اسود واخضر مخلل ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه طرٌك المناشى بغرض مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

 مكتب الجٌزه 232247 ولٌد برلم 2114/ 6

عن مكتب  23937برلم  21191111، لٌد فى  511110111عبدهللا محمود عطٌه مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

تورٌدات عمومٌه ومماوالت فٌما عدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : كفر داود مركز السادات بملن نور الهادى 

 محمود

عن مكتب استثمار  23945برلم  21191112، لٌد فى  211110111منشاوى مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم دمحم -  83

 بملن /خلف سٌف  عبدهللا-ب ش طه حسٌن المنطمه الخامسه 11-عمارى ، بجهة : السادات 

عن منجد افرنجى ،  23964رلم ب 21191117، لٌد فى  11110111احمد شاكر سعدزٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 بملن /احمد عبدالحمٌد عبدالمحسن-ش عمر بن الخطاب -بجهة : سرس اللٌان 

عن  23971برلم  21191118، لٌد فى  1111110111احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

المنطمه السكنٌه الحادٌه عشر بملن /دمحم وخالد وحسام وشٌماء 133ورشه الومٌتال ، بجهة : السادات لطعه االرض السكنٌه رلم 

 مصطفى ابراهٌم حجاج واحالم على جابر ابورزق

عن تسمٌن  24125برلم  21191116، لٌد فى  111110111اٌمان بهى الدٌن احمد مرتضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ضٌاء الدٌن نجم الدٌن مواشى ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن دمحم

 21112برلم  21191124، لٌد فى  111111110111محمود عبد الهادى احمد دمحم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

المنطمه الصناعٌه ورش الصناعٌه السادسه بملن اشرف  6156عن كٌماوى مستلزمات رى وبالستٌن ، بجهة : السادات لطعه رلم

 سمٌر احمد

 21112برلم  21191124، لٌد فى  111111110111محمود عبد الهادى احمد دمحم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

ش عمرو بن العاص  1مدخل  16عماره  6عن كٌماوى مستلزمات رى وبالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات مكتب 

 منوف 21112ولٌد برلم 2118/8/14مار عمارى افتتح فى المنطمه االولى بملن /دمحم عاطف خمٌس نشاطه استث

عن مكتب  24121برلم  21191115، لٌد فى  1111110111فارس دمحم ابراهٌم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 بملن / دمحم ابراهٌم شعبان خلٌل -م . السادات  -مماوالت عامة ، بجهة : الخطاطبة المحطة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  24135برلم  21191117، لٌد فى  511110111صطفى ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء فتحى م -  91

 بملن /عصام توفٌك دمحم-شارع التمانٌات 3-نجارة وبٌع اخشاب ، بجهة : منوف 

االرز  عن تعبئه 24159برلم  21191121، لٌد فى  1111110111عاصم دمحم سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بملن /عاصم دمحم سٌد دمحم 221وحده صناعٌه رلم -%وتعبئه وتجهٌز البمولٌات ، بجهة : السادات 72والسكر والدلٌك 

عن تعبئه االرز  24159برلم  21191121، لٌد فى  1111110111عاصم دمحم سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

شبرا الخٌمه بملن -ش الرحمه من ش ابراهٌم الدسولى  25ٌات ، بجهة : له محل رئٌسى %وتعبئه وتجهٌز البمول72والسكر والدلٌك 

/احمد ابراهٌم عرفات بغرض نشاط استٌراد وتصدٌر وتعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه  فى حدود ماتمره التعلٌمات  ولٌد برلم 

 شبراالخٌمه28453

عن كافٌترٌا  24178برلم  21191122، لٌد فى  131110111،  عماد عبدالرازق السٌد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  93

 بملن /احمد عٌد سلٌم-م منوف -فٌما عدا خدمات االنترنت بعدالحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : بالمشط 

 عن حظٌرة 24117برلم  21191127، لٌد فى  511110111احمد كامل جابر الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 بملن / كامل جابر الصعٌدى -ترعة السرساوٌه  -مواشى ، بجهة : منوف 

عن مكتب  24114برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم عبد الناصر على المظالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 تورٌد مستلزمات مصانع ومواد تعبئه وتغلٌف ، بجهة : فٌشا الكبرى بملن /عبد الناصر على دمحم

عن  24147برلم  21191131، لٌد فى  111110111كرٌمه جمال على السٌد التراس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 بملن / عبدالرحمن محمود على التراس -مطلع الصلب  -السادات  -اكسسوار سٌارات ، بجهة : الخطاطبه 

عن بماله ،  24128برلم  21191129، لٌد فى  491110111عادل دمحم عبدالمعبود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 بملن /دمحم عبدالمعبود مصطفى-بجهة : جزى م منوف 

عن مكتب تأجٌر معدات  24141برلم  21191131، لٌد فى  121110111فرج دمحم جبر فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 ثمٌله ، بجهة : عزبه العنانى دبركى مركز منوف بملن جبر دمحم جبر فرج

عن بٌع مواد غذائٌه ،  23955رلم ب 21191113، لٌد فى  511110111نجالء دمحم امٌن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن لطفى محمود دمحم منصور

عن بٌع  23956برلم  21191113، لٌد فى  111110111عمرابراهٌم خلف هللا علوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن وجٌده صبح متولى صبحمالبس جاهزه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف 

عن تجارة  23979برلم  21191119، لٌد فى  151110111دمحم ابوالخٌر صالح سٌداحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن / احمد عبدالغفار صمول -م . منوف  -باب وشبان ، بجهة : صنصفط 

عن تورٌدات  23992برلم  21191111، لٌد فى  1511110111فرج خلٌفه عبٌه سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

عمومٌه ومماوالت عامه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وفى حدود ماتمره التعلٌمات ، بجهة : كفر داود مركز السادات بملن حسنى 

 جوٌده هٌبه

عن بٌع  23997برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمود السٌد عبد السمٌع عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بملن / على عبد الحلٌم على -م . منوف  -فالتر مٌاه ، بجهة : سنجرج 

عن ورشه نجاره  24112برلم  21191113، لٌد فى  51110111فرٌد شولى للدس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مٌكانٌكٌه ، بجهة : بهواش مركز منوف بملن شولى للدس ابراهٌم

عن حظٌرة  24112برلم  21191114، لٌد فى  511110111دمحم مشحوت محمود عبد الحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن / محمود مشحوت محمود عبد الحى -م . منوف  -مواشى ، بجهة : سنجرج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  24128برلم  21191115، لٌد فى  251110111احمد دمحم السٌد عٌن شوكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش احمد عرابى المبلى ) المالح ( بملن / مهاب دمحم عبد المادر سالمه -موبٌلٌات ، بجهة : منوف 

عن بماله ، بجهة :  24152برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم صبحى دمحم درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 رٌا بدرزاوٌه رازٌن  م منوف بملن السٌد زك

عن تجاره االسمده  24156برلم  21191121، لٌد فى  5111110111على دمحم على فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

، بجهة : السادات لطعه رلم  6من المجموعه  36والفمره  19والمبٌدات والبزور والتماوى واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

 بملن بدرٌه دمحم دمحم سلٌمان محفوظ واحمد دمحم ومها ومروه شعبان عبدالفتاح عطوان 314بع محور خدمات الحى السا 1

عن تجاره االسمده  24156برلم  21191121، لٌد فى  5111110111على دمحم على فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

، بجهة : له محل رئٌسى حى  6من المجموعه  36والفمره  19 والمبٌدات والبزور والتماوى واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا المجموعه

السالم مركز وادى النطرون بملن /كتبى عبدالمجلى اجمد حسن بغرض نشاط تجاره االسمده والمبٌدات واالستٌراد والتصدٌر ولٌد 

 وادى النطرون 14873برلم 

عن مخبز  24164برلم  21191121، لٌد فى  51110111منال عبدالعزٌز على حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 افرنجى ، بجهة : الطرانه مركز منوف بملن عطٌات سٌد حسب هللا

عن ورشه  24174برلم  21191122، لٌد فى  2511110111ابراهٌم سعٌد غرٌب شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رباح شفٌك صمربرهٌم مركز منوف بملن -موبٌلٌا ، بجهة : كفر العشرى 

عن بٌع اعالف  24183برلم  21191122، لٌد فى  111110111اٌهاب سامى على البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بملن /عشماوى سٌداحمد عشماوى-م منوف -، بجهة : بالمشط 

عن مكتب تورٌدات  24195برلم  21191124، لٌد فى  251110111مجده فؤاد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 المنطمه السكنٌه االولى بملن /دمحم مامون ٌونس 5عماره  1وحده سكنٌه رلم  1كهربائٌه وهندسٌه ، بجهة : السادات وحده رلم 

عن ورشه  24137برلم  21191131، لٌد فى  511110111اسالم على عبدالعظٌم عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم دمحم المصرىنجاره ، 

عن ورشه  24137برلم  21191131، لٌد فى  511110111اسالم على عبدالعظٌم عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 نجاره ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم دمحم المصرى

عن بماله ، بجهة  24123برلم  21191129، لٌد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ابراهٌم دمحم عامر  ،  -  116

 : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر دمحم

عن مكتب  23938برلم  21191111، لٌد فى  211110111احمد سعٌد دمحم احمد مره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

سوق المنطمه الثامنه بملن احمد سعٌد  19ت والمالبس العسكرٌه ، بجهة : السادات وحده مهنٌه تورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترن

 دمحم احمد

عن  23948برلم  21191112، لٌد فى  111110111عبدالحى ابراهٌم عبدالحى الفٌشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 بملن /نزٌه ابراهٌم على بكر-ترزى ، بجهة : تتا م منوف 

عن مفروشات  23952برلم  21191113، لٌد فى  51110111عامر عبدالنبى دمحم العزباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بملن /دمحم عبدالنبى دمحم العزباوى-، بجهة : منوف شارع ابوزٌد 

عن مكتب  23968برلم  21191118، لٌد فى  1111110111شرٌف دمحم نجٌب ٌونس صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن سحر كامل محمود الحلفاوى

عن بٌع  23981برلم  21191119، لٌد فى  131110111ابراهٌم ٌحى عبدالحلٌم غٌطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لعظٌم دمحم المصرىبملن /صبحى عبدا-اكسسوار محمول ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌره  23994برلم  21191111، لٌد فى  511110111اسماعٌل رضا زكى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مواشى ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم محروس

عن مطعم فول  23998برلم  21191113، لٌد فى  211110111اٌهاب سعٌد زهران ابوعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بملن /دمحم حسن احمد سرحان-السادات -محور خدمات الحى الثانى  29لطعه رلم 2وطعمٌه ، بجهة : السادات محل رلم 

عن مخبز افرنجى  24119برلم  21191112، لٌد فى  51110111احمد نادر العوضى غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ب المنطمه االولى السوق التجارى بملن /اموره ابراهٌم دمحم حسٌن 24ت محل رلم ، بجهة : السادا

عن  24134برلم  21191116، لٌد فى  511110111دعاء دمحم كامل عبد اللطٌف زرٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 حظٌره مواشى ، بجهة : سرس اللٌان سكه الملمه بملن شرٌف نبوى احمد الممٌمى

عن  24137برلم  21191117، لٌد فى  511110111عبداللطٌف صالح عبد اللطٌف صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

بملن /  حسن  -مجمع الصناعات الصغٌرة  -المنطمة الصناعٌة الرابعه  - 19عنبر  - 294وحدة  -تشكٌل معادن ، بجهة : السادات 

 عبدالفتاح حسن عفٌفى

عن بٌع  24171برلم  21191122، لٌد فى  251110111امٌنه سعٌد مصطفى ابراهٌم غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 بملن / هشام متولى ابوطالب -ش المجلس المحلى  -مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : سرس اللٌان 

عن  24176برلم  21191122، لٌد فى  511110111د ، رأس ماله ،  سعدٌه عبدالصادق ابو ٌوسف خلٌفه  ، تاجر فر -  128

 بملن /معوض الدٌب عبدالعزٌز خلٌفه-م منوف -بٌع ادوات كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : كفربالمشط 

عن مكتب  24113برلم  21191127، لٌد فى  211110111عبٌر عبدالمنعم درباله ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 hنموذج  517عماره  6شمه -رٌدات عماله وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا المالبس العسكرٌه وماتمره التعلٌمات ، بجهة : السادات تو

 بملن /رجب لطفى خمٌس-المنطمه الثانٌه 

عن خلط  24114برلم  21191127، لٌد فى  1111110111وائل صالح غرٌب سٌداحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بملن / امال شرٌف عبدالمنصف طاحون -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 211لطعه رلم  -بئه االعالف ، بجهة : السادات وتع

، لٌد فى  5111110111محمود دمحم محمود خالف )مزرعه خالف لالنتاج الحٌوانى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بملن /امجد دمحم محمود خالف-هة : كفر السنابسه م منوف عن مزرعه مواشى ، بج 24119برلم  21191129

عن  24145برلم  21191131، لٌد فى  131110111عبدالممصود صالح عبدهللا الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 بملن / خلٌفة عران ابراهٌم عران -م . منوف  -بمالة ، بجهة : راوٌة رازٌن 

عن ترزى  24148برلم  21191131، لٌد فى  111110111المنعم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم مبرون عبد  -  133

 ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /ٌسرى ابراهٌم عبد السٌد

عن مصنع  23933برلم  21191111، لٌد فى  5111110111دمحم عبدهللا مهدى غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

المطورٌن بملن دمحم  171ابٌب اختبار وادوات معملٌه من البالستٌن( دون االدوٌه ، بجهة : السادات وحده رلم مستلزمات طبٌه )ان

 عبدهللا

عن مصنع  23933برلم  21191111، لٌد فى  5111110111دمحم عبدهللا مهدى غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 9ح  2من البالستٌن( دون االدوٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه اسواق التعمٌر مستلزمات طبٌه )انابٌب اختبار وادوات معملٌه 

 اكتوبر 15598ولٌد برلم  2111/ 7/ 21بغرض استٌراد وتصدٌر افتتح فى  2وحده  11و

عن مماوالت  23949برلم  21191113، لٌد فى  1111110111اٌه جمال انور المٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

بملن اسامه احمد عبد -مول دار مصر -ب شارع ابو بكرالصدٌك  313دور رابع  2تكامله وانشاءات ، بجهة : السادات مكتب رلم م

 السالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  23966برلم  21191117، لٌد فى  151110111طالل احمد حسٌن دمحم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : سرس اللٌان شارع الفٌشاوى بملن هانى السٌد كمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنترنت 

 حسن خالف

عن مكتب  23984برلم  21191119، لٌد فى  1111110111احمد ٌحى عبدالحى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

بملن /عبدالحى احمد اللٌثى -نشاه النور كفر داود م السادات رحالت داخلٌه ونمل عمال والنمل البرى وتجاره السٌارات ، بجهة : م

 هٌكل

عن ورشه  23991برلم  21191111، لٌد فى  211110111كرٌم مرضى جابر الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 نجاره ٌدوى ، بجهة : سرس اللٌان شارع الفاطمٌن بملن ورثه الفاروق عبدالعظٌم العشرى

عن ورشه  24113برلم  21191113، لٌد فى  51110111عبدالمنعم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شعبان -  141

 نجاره موبٌلٌات ومٌكانٌكٌه ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن شعبان عبدالمنعم دمحم ابراهٌم

عن تورٌدات  24118برلم  21191115 ، لٌد فى 111110111هانئ على دمحم سالم وافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بملن /محمود على دمحم سالم وافى-الخطاطبه -عمومٌه فٌماعدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ، بجهة : السادات 

عن تصنٌع  24151برلم  21191121، لٌد فى  111110111عاصم فتحى السٌد حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 بملن /عاصم فتحى السٌد حمٌده-امتداد الصناعٌه الخامسه  247لطعه -، بجهة : السادات  مسبوكات حدٌدٌه

، تاجر فرد ، رأس ماله ،    EMGاحمد مصطفى رمضان الخالدى )الخالدى لتصنٌع ادوات ومعدات غذائٌه(  -  143

منطمه  64: السادات عمار رلم عن تصنٌع ادوات ومعدات غذائٌه ، بجهة  24162برلم  21191121، لٌد فى  2111110111

 المطورٌن بملن دمحم حسن دمحم الجندى

عن  24175برلم  21191122، لٌد فى  211110111سعٌده عبداللطٌف دمحم محمود حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

بملن / احمد عبدهللا  - 18عنبر  71وحده رلم  -مجمع الصناعات الصغٌره  -تصنٌع نماط بالستٌن لحساب الغٌر ، بجهة : السادات 

 دمحم

عن بماله ، بجهة :  24186برلم  21191123، لٌد فى  511110111دمحم على دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بملن /محمود على دمحم-م منوف -زاوٌه رازٌن 

عن  24118برلم  21191128، لٌد فى  211110111عبدالواحد مرضى عبدالواحد فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مشغل للمالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : سرس اللٌان شارع دمحم داود بملن حسام دمحم صبرى

عن  24111برلم  21191128، لٌد فى  1211110111احمد طلعت عبدالمجٌد عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

التجارة والتسوٌك ) فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وفٌما عدا خدمات االنترنت ( ، دعاٌه واعالن و

 بملن / مصطفى اسماعٌل السٌد موسى -المنطمه الثالثه  - 53المطعه رلم  - 11محل رلم  -بجهة : السادات 

عن مكتب نمل  24116برلم  21191128، لٌد فى  51111.000محاسن احمد رزق سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 الدور الثانى مول الجامعه بملن ٌاسر محمود زكى 16ورحالت داخلٌه ، بجهة : السادات مكتب رلم 

عن حظٌرة  24135برلم  21191131، لٌد فى  511110111مصطفى مهند دمحم الخضرجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 بملن / مهند دمحم السٌد -سكة الشجرة الناحٌة المبلٌة  -ساللٌان مواشى ، بجهة : سر

عن مطعم  24146برلم  21191131، لٌد فى  111110111تامر ابراهٌم دمحم الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 براهٌم دمحم الخطٌببملن / تامر ا -منطمه الثالنٌه والثالثون  -مول لرطبه  15محل رلم  -مشوٌات ، بجهة : السادات 

عن مكتب  24154برلم  21191131، لٌد فى  511110111عادل احمد احمد شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن /نادر سامى نعٌم ابراهٌم-مول البنون السادات  51-رحالت داخلٌه ، بجهة : السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  23929برلم  21191111، لٌد فى  311110111ماله ،  دمحم رمضان دمحم على عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس  -  152

بملن  - 23المنطمه  - 18مكتب رلم  45نمل بضائع وتورٌدات ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة واالنترنت ( ، بجهة : السادات عمارة 

 / سناء صدٌك ابراهٌم سٌد

عن ورشة  23987برلم  21191111، لٌد فى  55111.000عبدهللا حامد عطٌه لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 بملن / حامد عطٌه لطب -طرٌك برهٌم  -خراطة وتورٌدات ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ( ، بجهة : منوف 

ة عن ورش 24114برلم  21191113، لٌد فى  111110111هبه عبدالستار السٌد جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 بملن / معتز حسن ٌسرى الجمال -شارع الفطمٌٌن  -نجارة ٌدوٌه ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مكتب اجهزه  24117برلم  21191113، لٌد فى  51110111هند فوزى ٌوسف الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ٌر على رزقومستلزمات وصٌانه وبٌع اجهزه طبٌه ، بجهة : منوف شارع عزبه برهام بملن /سم

عن مكتب  24113برلم  21191114، لٌد فى  11110111اسالم عبدهللا السٌد ابوكرٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كمشوش مركز منوف بملن عبدهللا السٌد دمحم ابوكرٌشه

عن  24129برلم  21191116، لٌد فى  111110111سامى محمود عبدالعظٌم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 حظٌره مواشى ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن محمود عبدالعظٌم ابراهٌم

عن  24144برلم  21191117، لٌد فى  111110111كرٌم حسنى عبدالممصود الحلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 بملن /عالناصر عبدالعظٌم عطاهللا-ش مجلس المدٌنه -مالبس اطفال ، بجهة : منوف 

عن تصنٌع  24149برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم جمال اسماعٌل نسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 بملن /رافت دمحم دمحم زهران-منطمه الصناعٌه السابعه السادات محور ال169روالت استرتش فٌلم ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن مالبس فٌما  24163برلم  21191121، لٌد فى  511110111االء صابر دمحم ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بملن /سامح حمدى احمد-عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : هٌت م منوف 

، لٌد فى  1111110111ٌم الغرباوى)الغرباوى لالدوات الصحٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكرٌا مصطفى ابراه -  161

 عن بٌع ادوات صحٌه ، بجهة : منوف شارع احمد عرابى البحرى بملن رجاء دمحم على النعناعى 24169برلم  21191121

عن تعبئه  24182برلم  21191122لٌد فى  ، 1111110111دمحم رافت شلبى الدمرداش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن /عالء الدٌن طلعت عبد العزٌز 211 -وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : السادات

عن مكتبه  22123برلم  21191124، لٌد فى  51110111طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 سوق الثالثه السكنٌه بملن دمحم على ابراهٌم ابو السعود 61ات )فٌما عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : السادات محل رلم وخردو

عن مكتبه  22123برلم  21191124، لٌد فى  51110111طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

السوق التجارى بالمنطمه السكنٌه  33بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل  وخردوات )فٌما عدا تصوٌر المستندات( ،

 2119/1/8الخامسه بملن طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم نشاطه /بٌع مالبس وادوات مدرسٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه افتتح فى 

 منوف 22123ولٌد برلم 

عن بماله ، بجهة :  24119برلم  21191128، لٌد فى  491110111رأس ماله ،   دمحم عبدهللا دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، -  165

 جزى مركز منوف بملن امنٌه عبدالمعبود مصطفى

عن حظٌره  13791برلم  21191129، لٌد فى  511110111فاتن عبد العظٌم محمود اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 /ولٌد السٌد احمد عبد الحمٌدمواشى ، بجهة : كفر فٌشا الكبرى بملن 

عن حظٌره  13791برلم  21191129، لٌد فى  511110111فاتن عبد العظٌم محمود اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر فٌشا بملن /ولٌد السٌد احمد عبد الحمٌد نشاطه /مصنع اكٌاس وشنط افتتح فى 

 منوف 13791ٌد برلم ول 2112/7/1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  24138برلم  21191131، لٌد فى  11110111السٌده شعبان اسماعٌل فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 موبٌلٌا ، بجهة : منوف سكه سرس اللٌان شارع جادو بملن سعٌد دمحم جابر عبدالحمٌد

عن ورشه نجاره  24121برلم  21191115، لٌد فى  51110111  دمحم خالد ابراهٌم الوغى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  169

 مٌكانٌكٌه ، بجهة : سرس اللٌان شارع جسر المصرف متفرع من شارع بوسعٌد بملن خالد ابراهٌم عبدالممصود الوغى

س فٌما عن بٌع مالب 24124برلم  21191115، لٌد فى  51110111مجدى نوح حسن مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف شارع الصاغه بجوار مسجد العمرى بملن مصطفى عبدالواحد المواردى

عن مكتب  24191برلم  21191123، لٌد فى  111110111امٌره رجب عمر العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 منوف بملن / دمحم دمحم احمد لطب سعد -ة : سدود مركز تورٌدات ) فٌما عدا االنترنت والمالبس العسكرٌه ( ، بجه

عن بماله ،  24189برلم  21191123، لٌد فى  111110111دنٌا سٌد عبد الواحد حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 بجهة : منشاه سلطان بملن رجاء عبد المادر عبد السالم

عن مكتب تورٌد  24121برلم  21191129، لٌد فى  211110111ماله ،   مبروكه نجم عبده غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس -  173

 مخلفات ونفاٌات الدشت ، بجهة : السادات مول الزهور المنطمه الخامسه بملن احمد عبدهللا عبدالفتاح

به عن مكت 24121برلم  21191129، لٌد فى  311110111حسام فتحى سلٌمان البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 دمحم السٌد دمحم-وخردوات فٌما عدا تصوٌر المسنتدات ، بجهة : منشاه سلطان م منوف 

عن استصالح  24153برلم  21191131، لٌد فى  111110111سامح وجٌه احمد مهنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 نطمه االولى بملن بدرٌه دمحم عبدهللا رزقشارع عمروبن العاص الم 9عماره  4اراضى وتنمٌه زراعٌه ، بجهة : السادات شمه 

عن حظٌرة مواشى  23951برلم  21191113، لٌد فى  111110111ٌاسر دمحم دمحم الصبحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 بملن / مشحوت دمحم دمحم الصبحى -م . منوف  -، بجهة : شبشٌر طمالى 

عن  23972برلم  21191118، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالمرضى عبدالصادق خلٌفه  ، تا -  177

 مكتب تورٌد عماله ، بجهة : بالمشط مركز منوف بملن عمرعبدالمرضى عبدالصادق خلٌفه

عن مكتب رحالت  23982برلم  21191119، لٌد فى  51110111دمحم سمٌر على كٌوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 بملن /سمٌر على حسن كٌوان-هد نمل عمال ، بجهة : الحامول م منوف داخلٌه ومتع

عن سوبر  24118برلم  21191114، لٌد فى  111110111احالم عبداللطٌف عطٌه ابوغالٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 طفى على اسماعٌل الفاللبملن / مص -محور خدمات الحى الثانى  - 6لطعه رلم  - 2محل رلم  -ماركت ، بجهة : السادات 

عن حظٌرة  24122برلم  21191115، لٌد فى  1111110111مسعد عاشور السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 بملن / عاصم عاشور السٌد اسماعٌل -طرٌك البحر  -مواشى ، بجهة : سرس اللٌان 

عن  24141برلم  21191117، لٌد فى  211110111ماله ،   صفاء مصطفى احمد مصطفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس -  181

 21الصناعٌه الثانٌه لطعه  14محل-تصنٌع هٌدرولٌن لدى الغٌر وتورٌدلطع غٌار هٌدرولٌن ونٌوماتٌن عامه ، بجهة : السادات 

 بملن /دمحم حسن احمد-السادات 

برلم  21191121، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  محمود ابوالسعود دمحم المغربى )مغربى للمماوالت (  ، تاجر  -  182

 بملن / امٌر حلمى محمود حسام الدٌن -شارع بور سعٌد  -عن مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : سرس اللٌان  24154

ن ع 17579برلم  21191121، لٌد فى  251110111منتصر عماد الدٌن عبدالغنى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 بملن /دمحم على السٌد محمود-مول الزهور  18محل رلم -مكتب مماوالت عامه وتورٌدات عماله ، بجهة : السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  17579برلم  21191121، لٌد فى  251110111منتصر عماد الدٌن عبدالغنى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

بملن مجدى عبدالعزٌز -سوق المنطمه االولى  1113ئٌسى السادات محل مكتب مماوالت عامه وتورٌدات عماله ، بجهة : محل ر

 منوف 17579عبدالحمٌد بغرض نشاط موبلٌا ولٌدبرلم 

عن مكتب  24158برلم  21191121، لٌد فى  111110111حمدى دمحم سلٌمان المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : دبركى م منوف بملن /نجاح عبدالونٌس دمحم المعداوى

عن مكتب مماول  24171برلم  21191122، لٌد فى  21110111حسام دمحم سٌداحمد فشكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 بملن / عمر جودة عبدالفتاح -م . منوف  -أنفار ، بجهة : تتا 

عن تربٌه دواجن  24185برلم  21191123، لٌد فى  111110111محمود على دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 عمر منوف بملن / على دمحم -تسمٌن ، بجهة : دملٌج مركز 

عن تصنٌع  24112برلم  21191127، لٌد فى  111110111رٌهام كمال السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

ورش الشباب مرحله ثانٌه امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن رٌهام كمال السٌد  78خراطٌم بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه 

 ابراهٌم

عن حظٌره  24116برلم  21191127، لٌد فى  1111110111س عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى صالح فار -  189

 مواشى ، بجهة : كفر السنابسه مركز منوف بملن دمحم عباس فرماوى عالم

عن بٌع أعالف ،  24111برلم  21191127، لٌد فى  511110111آٌه دمحم ابراهٌم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 بملن / دمحم ابراهٌم لاسم -م . منوف  -بجهة : كمشوش 

،  1111110111دمحم شعبان محمود عجالن)عجالن لالعمال الهندسه والمساحٌه والمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

صر بملن شعبان ب مول دار م 212عن اعمال هندسٌه ومساحٌه ومماوالت ، بجهة : السادات  24115برلم  21191128لٌد فى 

 محمود عبدالعزٌز

 24131برلم  21191131، لٌد فى  2111110111عبداللطٌف غرٌب عبداللطٌف الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 بملن / فوزى دمحم حسن -محور المنطمة الصناعٌة السابعه  - 175لطعه رلم  -عن تصنٌع خراطٌم رى بالستٌن ، بجهة : السادات 

عن بماله ،  24151برلم  21191131، لٌد فى  111110111نبوى مصلحى نبوى بصاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 بجهة : منشاه سلطان بملن /جالل ذكى عبد المادر حمزه

 23941برلم  21191111، لٌد فى  511110111فاروق نشأت عز الرجال سلٌمان ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن عزٌزه عبدالفتاح دمحم  79ن تصنٌع خرطوم كهرباء بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه ارض ع

 ابراهٌم

عن  23941برلم  21191111، لٌد فى  311110111همت مصطفى حسٌن دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 بملن /امٌمه دمحم عطٌه-م السادات -رانه تجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : الط

عن تورٌد  23977برلم  21191119، لٌد فى  1111110111عماد حمدى دمحم ابوعمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 بملن /حمدى دمحم لطب ابوعمر-وتركٌب وصٌانه التكٌفات ، بجهة : فٌشا الكبرى م منوف 

عن مكتب  23953برلم  21191113، لٌد فى  51110111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل عبدالستار عبدالعظٌم غان -  197

 هندسى ، بجهة : منوف شارع داٌر النحاٌه البحرى بملن عبدالستار عبدالعظٌم السٌد

 24133برلم  21191116، لٌد فى  311110111دمحم عبدالمنعم عبدالمطلب بدوى االطرش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 بملن / ماهر احمد ابراهٌم طه -شارع بورسعٌد الغربى  -عن بٌع لطع غٌار دٌزل ، بجهة : سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  24143برلم  21191117، لٌد فى  511110111ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

بملن / صبرى عبدالحلٌم احمد  -سوق المنطمه السكنٌة السابعة  38 - ادوات صحٌة وحداٌد وبوٌات ولوازم معمار ، بجهة : السادات

 مصطفى

عن  24191برلم  21191124، لٌد فى  1111110111هٌثم عبد اللطٌف عبد هللا وهٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

زمات المصانع ، بجهة : السادات مماوالت عامه واستثمار عمارى وزراعى وصناعى وتورٌدات فى مجال البناء والمعادن ومستل

 شرٌط اسكان متمٌز عمارات السادات بملن /عباس عبد العزٌز الحفناوى 234ق  1شمه رلم 

عن بٌع مالبس  24144برلم  21191131، لٌد فى  511110111جابر ابوزٌد السٌد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بملن /حسٌن حلمى دمحم على-السادات -كفر داود -ة : كمٌن العجٌزى نجع المساعٌد جاهزه )فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجه

عن بٌع مالبس  24112برلم  21191128، لٌد فى  111110111احمد على احمد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 منى عبدربه عبدالغفاربملن  11رٌاضٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : السادات مول السالم محل رلم 

عن ورشة  24122برلم  21191129، لٌد فى  111110111احمد صابر صالح السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 بملن / محمود دمحم السٌد بدر -م . منوف  -دهانات ، بجهة : سنجرج 

عن حظٌره  24151برلم  21191131، لٌد فى  511110111ابراهٌم صابر ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 مواشى ، بجهة : كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن صابر ابراهٌم صمر

عن حظٌره  23967برلم  21191118، لٌد فى  751110111بسمه فوزى زكى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ىمواشى ، بجهة : طمالى مركز منوف بملن فوزٌه رزق مصطف

عن تجاره  23985برلم  21191119، لٌد فى  251110111دمحم اسماعٌل رمضان نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بملن /زٌنب عبدالباسط شرف-امتداد ارض السحرتى -االعالف ، بجهة : منوف 

عن تجاره  24111برلم  21191114، لٌد فى  311110111كرم سلٌمان عبدالحمٌد مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

اسمده ومبٌدات ومخصبات زراعٌه وتنمٌه زراعٌه وتصدٌر ) فى حدود ماتمره التعلٌمات والموانٌن ( ، بجهة : كفر داود مركز 

 السادات تجمع الجزار بملن السٌد عبدالعلٌم دمحم الباجورى

عن عصٌر  24151برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد نوح عبدالعال ابوعمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 م منوف بملن /محمود مصطفى درغام-لصب ، بجهة : زاوٌه رازٌن 

عن تعبئة مواد  24173برلم  21191122، لٌد فى  111110111محمود فرٌد احمد اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ابراهٌم سند عبدالوهاب بملن / -م . منوف  -غذائٌة ، بجهة : شبرا بلوله 

عن كوافٌر  24187برلم  21191123، لٌد فى  11110111رباب سعٌد سوٌلم علوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 سوق المنطمه الثامنه بملن / جهاز تنمٌه مدٌنه السادات 39حرٌمى ، بجهة : السادات 

عن  24136برلم  21191131، لٌد فى  1111110111س ماله ،  دمحم عبدالمرضى السٌد النعمانى  ، تاجر فرد ، رأ -  211

 زٌوت شامل ، بجهة : كفر السنابسه مركز منوف بملن عباس عبدالعظٌم نصر

عن بٌع  24139برلم  21191131، لٌد فى  521110111هٌام سمٌر عبدالحمٌد غراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لى بن ابى طالب بملن محمود عفٌفى الممٌمىمنظفات ، بجهة : سرس اللٌان شارع ع

عن  23946برلم  21191112، لٌد فى  111110111عبدالعال عبدالباسط عبدالعال ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 أ بملن احمد بركات اسماعٌل ابراهٌم 18منظفات وخردوات ، بجهة : السادات سوق الثامنه محل 

عن حظٌرة  23981برلم  21191119، لٌد فى  71110111احمد دمحم عبدالعال الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بملن / دمحم عبدالعال دمحم الجندى -م. منوف  -مواشى ، بجهة : بهواش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  23995برلم  21191111، لٌد فى  111110111عبدالسٌد دمحم عبدالسٌد الملٌوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 نجاره ، بجهة : عزبه البحٌرى غمرٌن مركز منوف بملن احمد رمضان تمراز

عن بٌع  24136برلم  21191117، لٌد فى  211110111عبدالغنى سعد عبدالغنى البهنساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 نجاح سعد عبدالغنى البهنساوىبملن /-اعالف وحبوب ، بجهة : سرس اللٌان سكه الجزاٌر 

عن تٌن أواى ، بجهة  24146برلم  21191121، لٌد فى  21110111فرج صابر فرج سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 بملن / دمحم مصطفى عبدالحمٌد البغدادى -شارع بورسعٌد  -: سرس اللٌان 

عن بٌع ادوات  24172برلم  21191122، لٌد فى  51110111ه ،  بدر صبحى عبدالتواب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  218

 منزلٌه ، بجهة : منوف شارع بورسعٌد المبلى بملن امل صدٌك احمد عمر وٌوسف عباس الشابورى

عن بٌع  24184برلم  21191123، لٌد فى  111110111على صبحى دمحم السٌد عٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 4و 3بالدور االول علوى لطعه  19وشمسٌة ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : السادات محل رلم  نظارات طبٌة

 محور خدمات الحى السابع بملن / على صبحى دمحم السٌد عٌسوى

هندسى ، عن مكتب  24129برلم  21191131، لٌد فى  51110111دمحم اسامه دمحم تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن /هناء حامد كورانى-شارع بورسعٌد -بجهة : سرس اللٌان 

عن خدمات غٌار  23947برلم  21191112، لٌد فى  111110111شهٌناز وحٌد عبدهللا فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 مانبملن /ولٌد محمود سٌف سلٌ-محطه بنزٌن توتال  6محور خدمات الحى -زٌت ، بجهة : السادات 

عن صٌانه وتجدٌد  23951برلم  21191113، لٌد فى  111110111احمد طارق احمد حجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

لطعه  1وضبط ابواب السٌارات وتصلٌح مكن وتورٌدات فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه ، بجهة : السادات محل رلم 

 ثانى بملن ٌحٌى السٌد حسن شمندىمحور خدمات حى االسكان ال 41رلم 

عن  23974برلم  21191118، لٌد فى  111110111هاجر عبدالرحمن ابراهٌم دمحم مملد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 بملن /احمد عبدالرحمن ابراهٌم مملد-بماله ، بجهة : كفرشبرابلوله م منوف 

عن بماله ،  23969برلم  21191118، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  عصام عبدالمجٌد دمحم ابوزٌنه  ، تاجر فرد  -  224

 بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن طارق شعبان عبدالحمٌد

عن مكتب استٌراد  23983برلم  21191119، لٌد فى  5111110111دمحم جمٌل حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

واستثمار زراعى وعمارى وصناعى ، بجهة : السادات الدور االرضى  6من المجموعه  36وفمره  19وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 بملن زٌنهم عبدهللا بكرى عبدالعال 32المنطمه ال 35عماره 

عن حظٌره  24116برلم  21191113، لٌد فى  511110111منى احمد عبد الفتاح خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 : بالمشط مركز منوف بملن /السٌد فاروق سعد خلٌلمواشى ، بجهة 

عن ورشة  24145برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد عٌسوى عٌسوى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 بملن / احمد عٌسوى عٌسوى عبدهللا -م . منوف  -نجارة ، بجهة : شبشٌر طمالى 

عن بٌع مالبس  24177برلم  21191122، لٌد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر دمحم موسى شاهٌن  ، تا -  228

 فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى فتحى ابراهٌم االبٌض

عن تجاره خرده ،  24188برلم  21191123، لٌد فى  111110111فاتن امام فتح هللا امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 بجهة : برهٌم بملن السعٌد على دمحم المصاص

عن فراشه افراح ،  24113برلم  21191128، لٌد فى  251110111احمد دمحم ٌوسف موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : دملٌج مركز منوف بملن حامد عبدالمرضى عبدالغفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخزن  24127برلم  21191129، لٌد فى  311110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدهللا دمحم على هٌبه  ،  -  231

 )لتجاره( اخشاب مماوالت ، بجهة : سنجرج مركز منوف بملن عبدهللا دمحم على هٌبه

عن بٌع مفروشات  24117برلم  21191128، لٌد فى  1111110111احمد جالل احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 بملن / حمدى خلٌل الشٌمى -شارع دمحم فرٌد  -جهة : منوف ، ب

عن مكتب  24141برلم  21191131، لٌد فى  5511110111سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

مركز  مماوالت عمومٌه وتورٌدات واعمال طرق وتطوٌر عمارى واعمال شبكات المٌاه والصرف الصحى ، بجهة : صنصفط

 منوف بملن احمد سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن

عن مكتب  24141برلم  21191131، لٌد فى  5511110111سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

جارى مماوالت عمومٌه وتورٌدات واعمال طرق وتطوٌر عمارى واعمال شبكات المٌاه والصرف الصحى ، بجهة : كان له سجل ت

بناحٌه صنصفط مركز منوف بملن عبدالمؤمن دمحم عبدالمؤمن شاهٌن ولد تم شطبه  2119/ 8/ 16بنشاط مكتب مماوالت افتتح فى 

 وهذا للعلم  2111/ 6/ 14فى 

عن  24152برلم  21191131، لٌد فى  211110111صالح فتحى ابراهٌم على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

ورش الشباب مرحله اولى الصناعٌه الخامسه بملن /صالح فتحى  36لزمات رى من البالستٌن ، بجهة : السادات لطعه تصنٌع مست

 ابراهٌم سلٌمان

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 611110111المالبس العسكرٌة (   ،رأس مالها    حنان شحاته خمٌس وشرٌكتها   شركة  ،  تصنٌع مالبس جاهزة ) فٌما عدا -  1

شارع  -، عن تصنٌع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : منوف  24125برلم  21191129،لٌدت فى 

 بملن / اسامه صالح دمحم عبد الرحٌم -المسٌدى متفرع من شارع الجٌش 

تصنٌع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة (   ،رأس مالها     شركة حنان شحاته خمٌس وشرٌكتها   شركة  ، -  2

 -، عن تصنٌع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : منوف  24125برلم  21191129،لٌدت فى  611110111

 بملن / اسامه صالح دمحم عبد الرحٌم -شارع المسٌدى متفرع من شارع الجٌش 

على خمٌس وشرٌكه   شركة  ،  التجاره والتورٌدات فى لوازم الورش والمصانع وتورٌدات المعادن والحدٌد  شركه ولٌد -  3

، عن التجاره والتورٌدات فى لوازم  23996برلم  21191113،لٌدت فى  511110111واالدوات الكهربائٌه  ،رأس مالها   

مول لرطبه بملن شعبان  14بائٌه ، بجهة : السادات محل رلم الورش والمصانع وتورٌدات المعادن والحدٌد واالدوات الكهر

 عبدالحلٌم على الشاذلى

شركه دمحم عبدالنبى مصطفى وشرٌكه   شركة  ،   االستثمار العمارى والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا  -  4

، عن االستثمار العمارى  23986برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111المالبس العسكرٌه واالنترنت  ،رأس مالها   

شارع التومى بملن دمحم اسماعٌل  2فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت ، بجهة : منوف والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه 

 رمضان

شركه حسٌن عبدالنبى حسٌن احمد وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت(والمماوالت واعمال  -  5

، عن التورٌدات )فٌما  23942برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111الحفر والشبكات )الصرف الصحى(  ،رأس مالها   

عماره رلم  5عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت(والمماوالت واعمال الحفر والشبكات )الصرف الصحى( ، بجهة : السادات شمه رلم 

 أ المنطمه السكنٌه الرابعه بملن محمود مصطفى احمد البنا 32نموزج  272



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حسن المشد وشرٌكه   شركة  ،  اداره وتشغٌل الصٌدلٌات وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزمات شركه دمحم سامى دمحم -  6

، عن اداره وتشغٌل الصٌدلٌات وتوزٌع مستحضرات  24114برلم  21191114،لٌدت فى  2511110111الطبٌه  ،رأس مالها   

محور خدمات الحى االول بجوار نادى نمابه المهندسٌن بملن  3عماره 1التجمٌل والمستلزمات الطبٌه ، بجهة : السادات مكتب رلم 

 محمود سامى دمحم عبدالحمٌد

شركه وائل عبدالهادى عارف سعد الدجوى وشرٌكه احمد اٌمن شبل) الدجوى للمماوالت والتشطٌبات(   شركة  ،  اعمال  -  7

، عن اعمال المماوالت والتشطٌبات ،  23988لم بر 21191111،لٌدت فى  195110111المماوالت والتشطٌبات  ،رأس مالها   

 المحور المركزى مول البنون امام مستشفى هرمل بملن فرٌده وائل عبدالهادى 34بجهة : السادات محل رلم 

تصدٌر  -شركه رمضان احمد رمضان حسان وشرٌكٌه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه وتمسٌمها  -  8

برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111الزراعٌه وفرز وتبرٌد وتجمٌد الخضروات والفاكهه  ،رأس مالها   الحاصالت 

تصدٌر الحاصالت الزراعٌه وفرز وتبرٌد وتجمٌد  -، عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه وتمسٌمها  24133

 محور خدمات الحى السابع بملن هدى على صابر رزق 4 و 3بالمطعه  5الخضروات والفاكهه ، بجهة : السادات محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    13214بك لٌده برلم : دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار  ،  تاجر فرد  ،  س   - 1

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    17599احمد عبدالحمٌد عبدالعاطى بٌصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    7118مدحت فكري مصطفً عبد الباري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطبت صٌفه الفرع الستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    22117فاطمه جمال حامد الشٌخه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا شطبت

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    11457نانسى عماد سعد عطا هللا نعمة هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    22341لٌده برلم :  ٌاسر مبرون توفٌك عبدالونٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 6

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    22211فارس مسعد فارس الشامى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    23629دمحم على ابو العنٌن الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

سجل  تم محو/شطب ال   21191117، وفى تارٌخ    23126شاكر سعد ابراهٌم زٌن الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 شطبت صحٌف المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    23863مختار دمحم دمحم السامونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    18125ده برلم : السٌد نعٌم عبدالعاطى الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    19571احمد على دمحم الحلفاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    5196عبدالمنعم دمحم سلٌم االبجر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    19536دمحم جمال عبدهللا الشال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    4979سالم عبدالحمٌد دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    5196ٌده برلم : عبدالمنعم دمحم سلٌم االبجر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 16

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    22839عماد رافت عبد الواحد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

م محو/شطب السجل  ت   21191111، وفى تارٌخ    19393شٌماء جابر احمد ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    21191113، وفى تارٌخ    17612دمحم على دمحم سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 الفرع وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    22536: دمحم عبدالمجٌد اسماعٌل عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    23689احمد اسماعٌل دمحم الصٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191114، وفى تارٌخ    22646دمحم دمحم غراب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اٌه    - 22

 صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    15117ضٌاء شحاتة مصطفى شحاتة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ٌفه المٌد لالعتزال التجاره نهائٌاالسجل  شطبت صح

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    8645بهنساوي علً بهنساوي مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191115وفى تارٌخ ،    6591ولٌد السٌد حسن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    11299خٌرى رضا دمحم غٌطاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    6293د  ،  سبك لٌده برلم : دمحم صالح الدٌن محمود  ،  تاجر فر   - 27

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    16138مروة السٌد صدٌك ابو طبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    21351وسام محمود دمحم عبدالموجود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    5121دعاء عبد السالم علً عبد الحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    11927عصام محمود مرسى عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    3784فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الفتاح مسعود عبدالفتاح شلبً  ،  تاجر    - 32

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم    21191117، وفى تارٌخ    21178طه ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 ن العتزال التجارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذل

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    4663فاطمه دمحممصطفً الباسوسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191117تارٌخ ، وفى    18584نصره ابوزٌد محمود جاوٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    19978رشا رافت دمحم عبدالمرضى شهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    3783المعطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : شعبان احمد دمحم    - 37

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    22535سعٌد عبد الجٌد عز الدٌن شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 ة المٌد العتزال التجارة نهائٌاالسجل  شطبت صحٌف

تم    21191121، وفى تارٌخ    11484عادل مصطفى كمال عبد الرحمن الدفراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    8746: فوزي لطب ابو شوشه حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 41

 شطبت صحٌفه لمٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    9418محمود دمحم حسن احمد خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191124، وفى تارٌخ    15268شعبان شفٌك الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم    - 42

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

 تم   21191127، وفى تارٌخ    11468سعدٌة عبد الرحمن عبد السمٌع ابو شادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    21191127، وفى تارٌخ    7253عبد الوهاب عبد المتجلً عبد الوهاب عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    19243،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سعٌد عبدالغفار حبوظه     - 45

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    17947احمد فاٌز مكاٌد فاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

لسجل  تم محو/شطب ا   21191128، وفى تارٌخ    17615عصمت ابراهٌم دمحم اٌوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    21551ثرٌا حسٌن دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    14626برلم :  سلوى ابراهٌم عبد السالم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 49

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    7891دمحم فؤاد دمحم ابو عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    21191129، وفى تارٌخ    21112تامر محمود سعد الخولى )الخولى للدٌكور(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    23524احمد دمحم محمود عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    17886امٌره دمحم هنداوى ابوشوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    11128،  سبك لٌده برلم :   احمد هاشم عٌسً المعداوي  ،  تاجر فرد   - 54

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    1798صابحه عبدالوهاب عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 تجاره نهائٌاشطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال ال

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    11936كمال جابر عبد النبى حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    16169ربٌع رجب عبدالحكم مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   23921مصطفى حامد عبد المعبود الشاذلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   13214دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   21111تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  تامر احمد عبدالسالم صمر  -  3

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   21191112وفً تارٌخ ،   23922منى سعٌد على فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   111111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   22871تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد مشحوت دمحم زهران   -  6

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   22662صابر عٌد صابر عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   491110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   23517سعٌد مهدى عبد الحمٌد السخاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   341110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   22877تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مبروكه دمحم مبرون سعد   -  9

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   19989دمحم فتحى صالح حسام الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   23476دمحم عباس احمد دمحم زٌاده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   16259دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن ابو زٌد دمحم  -  12

 جنٌه   1111111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   21139طاهر دمحم نجٌب صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191119وفً تارٌخ ،   23972احمد عبدالمرضى عبدالصادق خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   17667دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح جادهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111، وفً تارٌخ   4533صبحً شفٌك عبدالرحمن ابوفرو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   451110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   19393شٌماء جابر احمد ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   19657خالد عبدالفتاح دمحمابوالمحاسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111ٌخ ، وفً تار  19393شٌماء جابر احمد ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   22645دمحم فوزى دمحم دمحم حسب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5111110111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   22858دمحم رضا بغدادى صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111تارٌخ ،  وفً  23833حنان حسن شمس الدٌن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   23818دمحم ابراهٌم عبده دنٌا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1511110111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   22782ٌاسر دمحم ٌس عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   41111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113ً تارٌخ ، وف  14311حسنٌن سمٌر دمحم ملهط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   18454صالح رجب مصباح مٌتخاطرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1111111110111ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   12173دمحم مسعود محروس عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114وفً تارٌخ ،   21995ابراهٌم دمحم على بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   491110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   18281اسماء فتح هللا زكى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   711110111رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   21761شرٌف عادل على نوار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   7511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121فً تارٌخ ، و  23188احمد السٌد عطٌه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   18376كرٌم حسن كرٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191121وفً تارٌخ ،   15111عبدالحمٌد مشحوت عبدالحمٌد سراج الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   5111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   16298برلم  لاصد احمد عبد المعبود عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  34

 جنٌه   491110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   21591دمحم فوزى دمحم فرج مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1111110111ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   15231امال مختار دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌف المحالوى )المحالوى للطرح واالشاربات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ٌاسر سعد عبداللط -  37

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191122وفً تارٌخ ،   18291برلم 

 جنٌه   111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122رٌخ ، وفً تا  18291ٌاسر سعد عبد اللطٌف المحالوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   18458احمد دمحم دمحم عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   81111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   24117هند فوزى ٌوسف الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191123وفً تارٌخ ،   22534عبد الستار رافت عبد الستار البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   2511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191123وفً تارٌخ ،   16854رمضان عبدالحكٌم عبدالفتاح جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   15265احمد مختار عبد الرحٌم نوفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   21724دمحم رضى دمحم الضوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  21191124وفً تارٌخ ،   612دمحم دمحم عبد الوهاب امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   22649امانى رجب عبدالستار الضرغامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 ٌه جن  211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   8641على على مرسى الملٌطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   17888احمد صدلى عبد العزٌز بكر حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   511111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   24115عباس ابراهٌم معوض داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   9238حنان فوزي عوض رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131،  وفً تارٌخ  17271عبدالعزٌز عبده عبدالعزٌز خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   3717منً دمحم حسن العلوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   22213محمود كامل دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131ٌخ ، وفً تار  21967السٌد عبدهللا السٌد عبدالتواب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23929دمحم رمضان دمحم على عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بملن / سناء صدٌك ابراهٌم سٌد - 23المنطمه  - 18مكتب رلم  45الـتأشٌر:   ، السادات عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23931حسنى فرٌد اسماعٌل كمنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 بملن / احمد دمحم احمد - شارع الجمهورٌة 64 -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23941همت مصطفى حسٌن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بملن /امٌمه دمحم عطٌه -م السادات -الـتأشٌر:   ، الطرانه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21183عاطف غرٌب دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ٌولٌو طرٌك سروهٌت بملن عاطف غرٌب دمحم حسام الدٌن 26الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان شارع 

تم  21191111وفً تارٌخ  23934بهاء على احمد عٌسى )عٌسى العمال المطٌفه والنٌكل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 شارع مدرسه عمرالفاروق بملن على السٌد عٌسى احمد 7تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23935ابراهٌم احمد عباس ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ٌه المطورٌن بملن ابراهٌم احمد عباس ٌالوتبالمنطمه الصناع 154الـتأشٌر:   ، السادات الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23935ابراهٌم احمد عباس ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

لم ولٌد بر 2114/ 6/ 23الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه طرٌك المناشى بغرض مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

 مكتب الجٌزه 232247

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 2/  7193الـتأشٌر:   ، السادات المنطمه الصناعٌه السابعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

شارع احمد دوٌدار من نبٌل طه حسن دمحم بغرض تورٌدات عمومٌه واستٌراد  47الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه 

 الجٌزه 197621ولٌد برلم  2119/ 11/ 11وتصدٌر وتعبئه مواد غذائٌه افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  13214نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم أحمد عبدالعظٌم  -  11

بمجمع الصناعات الصغٌرة بنظام  - 61،  51وحده رلم  -نموذج أ  - 13عنبر رلم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

 بملن / دمحم احمد نصار  -االٌجار التملٌكى 

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  23941نشأت عز الرجال سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فاروق -  11

 امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن عزٌزه عبدالفتاح دمحم ابراهٌم 79, وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه ارض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23932سبك لٌده برلم    حماده جمعه عبدهللا عبدالرؤف ، تاجر فرد ،   -  12

 ورش المنطمه الصناعٌه السادسه بملن محمود عبدهللا عبدالنبى وهٌدى 6128الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191111وفً تارٌخ  23937عبدهللا محمود عطٌه مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن نور الهادى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21176مسعود  رجب فتح هللا العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد زٌدان عسكر بناحٌه برهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  23933دمحم عبدهللا مهدى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 المطورٌن بملن دمحم عبدهللا 171، السادات وحده رلم 

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ت 21191111وفً تارٌخ  23933دمحم عبدهللا مهدى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 15598ولٌد برلم  2111/ 7/ 21بغرض استٌراد وتصدٌر افتتح فى  2وحده  11و 9ح  2، له محل رئٌسى بناحٌه اسواق التعمٌر 

 اكتوبر

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191111وفً تارٌخ  19449طه دمحم طه عبدالفتاح سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 بملن / عبدالممصود عبدالمادر عبدالممصود  -السادات  -مول دار مصر  -أ  316الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  23612زٌنب حسن دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 لٌصبح بملن دمحم حسن دمحم دمحم صمر، تم تعدٌل المالن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23938احمد سعٌد دمحم احمد مره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 سوق المنطمه الثامنه بملن احمد سعٌد دمحم احمد 19الـتأشٌر:   ، السادات وحده مهنٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  13214تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار ، -  21

بملن / نور مالن  -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 127المطعه الصناعٌه رلم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

 عبد العظٌم نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  13214د ،  سبك لٌده برلم    دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار ، تاجر فر -  21

 لالستغناء عنه  2119/  5/  13فى  2263الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  23943منٌر دمحم عثمان الخبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن /دمحم عثمان دمحم الخبٌرى -السادات -الجزار بحرى -الـتأشٌر:   ، كفرداود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23939محمود عبدالعاطى احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن /احمد فاٌز مامون عبدالصمد شبل -لحى الثانى محور خدمات ا 27عماره  4محل رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23936دمحم فتحى السٌد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن / فاٌزه عبدالمنعم دمحم عمار  -شارع كشن  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  17154تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرف الصٌاد مهدى الزلٌطى ، -  25

 بجوار السوق التجارى المنطمه السكنٌه االولى  1111الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  23945دمحم دمحم منشاوى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن /خلف سٌف  عبدهللا-ب ش طه حسٌن المنطمه الخامسه 11-الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  23944محمود جمعه السٌد الحلفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 حمود جمعه السٌد الحلفاوىالـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن م

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  22841احمد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح /عبدالمؤمن ابراهٌم عٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  23948لٌده برلم     عبدالحى ابراهٌم عبدالحى الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك -  29

 بملن /نزٌه ابراهٌم على بكر -وصف الـتأشٌر:   ، تتا م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  7118مدحت فكري مصطفً عبد الباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملكه 3المنطمة السكنٌة  -ن لٌصبح /مدٌنة السادات  وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  7118مدحت فكري مصطفً عبد الباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملكه -سوق المنطمه السكنٌه الرابعه  - 3محل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /بنلحٌة السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  22846محمود محمود عطٌه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

ورش الصناعٌه السادسه بملن محمود محمود عطٌه عبدالعال  6153الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بناحٌه السادات لطعه 

 عزو ووفاء فرج عبدالمجٌد شاهٌن ودمحم حسن عبدالرازق مشعل وبصفته وكٌال عت ماهر على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  23947شهٌناز وحٌد عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن /ولٌد محمود سٌف سلٌمان -محطه بنزٌن توتال  6محور خدمات الحى -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

شارع احمد دوٌدار متفرع من نبٌل طه لٌصبح رئٌسى اخر مع الغاؤه  47الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز الرئٌسى  الكائن بناحٌه 

 وذلن لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز الرئٌسى االخر لٌصبح مركز رئٌسى مع تعدٌل عنوانه لٌصبح السادات المنطمه الصناعٌه السابعه 

  7193/2جزء من لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  23946العال عبدالباسط عبدالعال ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  36

 أ بملن احمد بركات اسماعٌل ابراهٌم 18وصف الـتأشٌر:   ، السادات سوق الثامنه محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  23953امل عبدالستار عبدالعظٌم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع داٌر النحاٌه البحرى بملن عبدالستار عبدالعظٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  23952عامر عبدالنبى دمحم العزباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 بملن /دمحم عبدالنبى دمحم العزباوى -ابوزٌد  الـتأشٌر:   ، منوف شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  23954فٌروز دمحم دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 بملن / مصطفى على مصطفى  -سوق الحادٌة عشر  65 -، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  23951فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر دمحم دمحم الصبحى ، تاجر  -  41

 بملن / مشحوت دمحم دمحم الصبحى  -م . منوف  -، شبشٌر طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22662صابر عٌد صابر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بناحٌة سروهٌت  -ر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح / وحٌد فهمى امام سالم الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  16127عواطف دمحم عبد الموجود سابك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 تاح دمحم صمر  بملن / شعبان عبد الف -م. منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن / لٌصبح سدود 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  23955نجالء دمحم امٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ، سروهٌت مركز منوف بملن لطفى محمود دمحم منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  23956عمرابراهٌم خلف هللا علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن وجٌده صبح متولى صبح

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191113وفً تارٌخ  23951احمد طارق احمد حجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 محور خدمات حى االسكان الثانى بملن ٌحٌى السٌد حسن شمندى 41لطعه رلم  1الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  23949اٌه جمال انور المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 بملن اسامه احمد عبد السالم -مول دار مصر -ب شارع ابو بكرالصدٌك  313دور رابع  2، السادات مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  23966طالل احمد حسٌن دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع الفٌشاوى بملن هانى السٌد حسن خالف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  23964احمد شاكر سعدزٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن /احمد عبدالحمٌد عبدالمحسن -ش عمر بن الخطاب -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  23961اشرف ربٌع خلٌفه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 بملن / احمد عبدالعزٌز النبوى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  12879محمود دمحم معوض صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد 17المنطمه ب الدور الثانى علوى مول دار مصر  212الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  12879محمود دمحم معوض صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 مجمع الصناعات الصغٌره بملن الطالب بغرض اعمال كرٌتال ومصنع 61الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات وحده رلم 

 منوف 12879ولٌد برلم 2119/ 9/ 11تشغٌل معادن فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  21899صالح محى صالح دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

نطمه الصناعٌه الدور االرضى الصناعات الصغٌره الم 45وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح لطعه رلم 

 ب،ج 

تم  21191117وفً تارٌخ  12879محمود دمحم معوض صمر ) مكتب صمر للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

الدور الثانى علوى مول دار مصر المنطمه  212تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

 منوف 12879ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 7ابوزٌد دمحم ابوزٌد بغرض استصالح واستزراع االراضى افتتح فى  بملن دمحم 17ال

 21191117وفً تارٌخ  12879تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح محمود دمحم معوض صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

الدور الثانى علوى مول دار مصر المنطمه  212حل رئٌسى اخر بناحٌه السادات تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح م

 منوف 12879ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 7بملن دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد بغرض استصالح واستزراع االراضى افتتح فى  17ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117ٌخ وفً تار 23965دمحم سعدالدٌن زكرٌا جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن / عٌسى عبدهللا عٌسى البكراوى  -سوق الرابعة  - 12محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  23961رجب سٌف النصر مشحوت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ز السادات بملن نعمات عبدالكرٌم دمحموصف الـتأشٌر:   ، الطرانه مرك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  23963دمحم حامد عبدالمعز حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بملن /بالل امام عبدالعزٌز الدكماوى -م منوف -الـتأشٌر:   ، سروهٌت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  23962سبك لٌده برلم    وجٌه جورجى سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،   -  58

 بملن /ساهر سعٌد احمد -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  23974هاجر عبدالرحمن ابراهٌم دمحم مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 بملن /احمد عبدالرحمن ابراهٌم مملد -شبرابلوله م منوف وصف الـتأشٌر:   ، كفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  23967بسمه فوزى زكى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، طمالى مركز منوف بملن فوزٌه رزق مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  23968سبك لٌده برلم     شرٌف دمحم نجٌب ٌونس صبره ، تاجر فرد ،  -  61

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن سحر كامل محمود الحلفاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  23969عصام عبدالمجٌد دمحم ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ه سلطان مركز منوف بملن طارق شعبان عبدالحمٌدالـتأشٌر:   ، منشأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  23976باسم فتحى صابر ابو ناشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن / فتحى صابر دمحم  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، دبركى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  23971تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابوالماسم عبدالفتاح ابوالماسم عبدالجواد ، -  64

شارع على بن ابى طالب المنطمه السكنٌه االولى بملن اٌمن  24مدخل ب عماره رلم  3وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه مهنٌه رلم 

 صدٌك لبٌص حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  23973برلم     اشرف بسونى محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  65

 بملن/ سعاد عبدالرحمن على -شارع جسرالفرعونٌه -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  17845برهان احمد عبدالوارث النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ب بملن رأفت على عثمان 28المنطمه السكنٌه  538ل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  23971احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

نٌه الحادٌه عشر بملن /دمحم وخالد وحسام وشٌماء مصطفى المنطمه السك133وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه االرض السكنٌه رلم 

 ابراهٌم حجاج واحالم على جابر ابورزق

 23971تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز الشاذلى )الشاذلى تال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

المنطمه السكنٌه الحادٌه 133ر:   ، السادات لطعه االرض السكنٌه رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 21191118وفً تارٌخ 

 عشر بملن /دمحم وخالد وحسام وشٌماء مصطفى ابراهٌم حجاج واحالم على جابر ابورزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  21767احمد ابوالفتوح عبدالحكٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن /لٌصبح بملن /احمد ابوالفتوح عبدالحكٌم بكر ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  23972احمد عبدالمرضى عبدالصادق خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 وصف الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن عمرعبدالمرضى عبدالصادق خلٌفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  23979دمحم ابوالخٌر صالح سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 بملن / احمد عبدالغفار صمول  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، صنصفط 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  23983دمحم جمٌل حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 بملن زٌنهم عبدهللا بكرى عبدالعال 32المنطمه ال 35، السادات الدور االرضى عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22839  عماد رافت عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  73

 مركز السادات بملن احمد دمحم موسى عوض  3الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سوق المنطمه االولى الوحده المهنٌه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191119وفً تارٌخ  22839عماد رافت عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه الخاص بنشاط تورٌد محاصٌل زراعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  11816دمحم مخٌمر احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 بملن /فتحى  مخٌمر احمد عوض -دات الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه م السا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  11816دمحم مخٌمر احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الخطاطبه المحطه بملن /فتحى  مخٌمر احمد عوض بغرض ورشه لحام اكسجٌن ولٌد برلم 

  منوف11816

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22839عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

الصناعٌه السادسه بملن الشركه المصرٌه التركٌه لتصنٌع وتجهٌز  6128الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

 اللحوم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22839الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد رافت عبد -  78

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه الخاص بنشاط تورٌد محاصٌل زراعٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119رٌخ وفً تا 23984احمد ٌحى عبدالحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 بملن /عبدالحى احمد اللٌثى هٌكل -الـتأشٌر:   ، منشاه النور كفر داود م السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  23978سماح منصور عبدالمعبود دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 بملن /عاطف محمود الفمى -وف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م من

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  23985دمحم اسماعٌل رمضان نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 بملن /زٌنب عبدالباسط شرف -امتداد ارض السحرتى -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  11816    دمحم مخٌمر احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  82

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه الخطاطبه المحطه بملن /فتحى مخٌمر احمد عوض بغرض نشاط مكتب مماوالت 

 منوف  11816وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا جمٌع مجاالت االنترنت  ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  23977ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حمدى دمحم  -  83

 بملن /حمدى دمحم لطب ابوعمر -الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى م منوف 

وان , تم تعدٌل العن 21191119وفً تارٌخ  17667دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /عبدالمرضى عبدالفتاح جادهللا بناحٌه صنصفط م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  23981احمد دمحم عبدالعال الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 عبدالعال دمحم الجندى بملن / دمحم  -م. منوف  -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  23981ابراهٌم ٌحى عبدالحلٌم غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 بملن /صبحى عبدالعظٌم دمحم المصرى -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  23982    دمحم سمٌر على كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  87

 بملن /سمٌر على حسن كٌوان -، الحامول م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  22238دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 بملن / اسامه عبد الحمٌد زاهر وهانى عبد الحمٌد زاهر -م . منوف  -صبح بالمشط وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  22559سٌد احمد ابوالخٌر صالح سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سنٌه دمحم جاد غزال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  4533صبحً شفٌك عبدالرحمن ابوفرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 بملن /ضاحى محمود عسله -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /شارع المصطفى متفرع من شارع ابوطبل م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23995رد ،  سبك لٌده برلم    عبدالسٌد دمحم عبدالسٌد الملٌوبى ، تاجر ف -  91

 الـتأشٌر:   ، عزبه البحٌرى غمرٌن مركز منوف بملن احمد رمضان تمراز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23713مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه تتا مركز منوف بملن صباح احمد السٌد بغرض بٌع اعالف وسمته التجارٌه االمانه الـتأشٌر:   ، 

 منوف 23713ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 11افتتح فى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191111وفً تارٌخ  23987عبدهللا حامد عطٌه لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 بملن / حامد عطٌه لطب  -طرٌك برهٌم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23713مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن صباح احمد السٌد زٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23713،  سبك لٌده برلم    مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد  -  95

ولٌد  2119/ 8/ 28الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه تتا مركز منوف بملن رمضان دمحم الرخ بغرض حظٌره مواشى افتتح فى 

 منوف 23713برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23994اسماعٌل رضا زكى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم محروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23993عبدهللا سامى عبدهللا ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الستار امٌن شرفبملن / عبد -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  19393شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 19393محور الصناعٌه السابعه السادات الممٌد برلم تابع  249الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌة لطعه رلم 

 2119/  5/  7فى  2162برلم  منوف المودع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23991كرٌم مرضى جابر الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع الفاطمٌن بملن ورثه الفاروق عبدالعظٌم العشرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23992ه برلم    فرج خلٌفه عبٌه سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن حسنى جوٌده هٌبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  23991سامح عادل طلبه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن /عطٌات متولى حسن -حى عدنان المدنى -الـتأشٌر:   ، السادات 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191111وفً تارٌخ  19393شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

بملن / عٌد مجدى مجلى  -السادات  -مول دار مصر المنطمه السابعه عشر  221الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب 

 معوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  19393شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 19393محور الصناعٌه السابعه السادات الممٌد برلم تابع  249، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌة لطعه رلم الـتأشٌر:   

  2119/  5/  7فى  2162منوف المودع برلم 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191112وفً تارٌخ  24119احمد نادر العوضى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ب المنطمه االولى السوق التجارى بملن /اموره ابراهٌم دمحم حسٌن  24الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24112فرٌد شولى للدس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ٌمالـتأشٌر:   ، بهواش مركز منوف بملن شولى للدس ابراه

وفً تارٌخ  15869آٌه شاكر دمحم حافظ الوسٌمى ) مكتب الوسٌمى للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

المهاجرٌن امام مسجد عبدالحلٌم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه منتزه شارع الجامع  21191113

 ه ومتعهد نمل عمال سجل تجارى المنتزه هاشم بغرض نشاط مكتب رحالت داخلٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24111شعبان عبدالعلٌم حسن عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى مركز منوف بملن مبرون عبدالعلٌم حسن عبدالعلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  11187ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صالح الدٌن عبده مصطف -  118

شارع النادى الرٌاضى بنها الجدٌده بملن طالل عبدالعاطى على الدبٌكى بنفس  7وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه بندر بنها 

 ولٌد برلم       سجل بنها 2119 /11/ 11النشاط ونفس رأس المال ونفس السمه التجارٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24114هبه عبدالستار السٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 بملن / معتز حسن ٌسرى الجمال -شارع الفطمٌٌن  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24117ك لٌده برلم    هند فوزى ٌوسف الفمى ، تاجر فرد ،  سب -  111

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع عزبه برهام بملن /سمٌر على رزق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  23999ٌحٌى دمحم دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن / دمحم احمد عبدالهادى - م . منوف -الـتأشٌر:   ، كمشوش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  23998اٌهاب سعٌد زهران ابوعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن /دمحم حسن احمد سرحان -السادات -محور خدمات الحى الثانى  29لطعه رلم 2الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24113عبدالمنعم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شعبان  -  113

 الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن شعبان عبدالمنعم دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  23997محمود السٌد عبد السمٌع عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن / على عبد الحلٌم على  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  14311حسنٌن سمٌر دمحم ملهط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن / حنان صابر صدٌك ابوطبل  -منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع عبدهللا الندٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  23818دمحم ابراهٌم عبده دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان سكه المدٌنه بملن ابراهٌم عبده دمحم دنٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24116لٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى احمد عبد الفتاح خ -  117

 الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن /السٌد فاروق سعد خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22111شرٌف حسن حسن شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

محور الصناعٌه السابعه بملن عبدالنبى حسن داود وشركاه على دمحم على  138، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات رلم  الـتأشٌر:  

 منصور ودمحم السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24113اسالم عبدهللا السٌد ابوكرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، كمشوش مركز منوف بملن عبدهللا السٌد دمحم ابوكرٌشه

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24112دمحم مشحوت محمود عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن / محمود مشحوت محمود عبد الحى  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  12173 مسعود محروس عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح برهٌم م/منوف بملن /امنٌه محمود دمحم الحداد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114تارٌخ وفً  17856على متولى دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 32بلون 11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر لٌصبح دمٌاط الجدٌده المنطمه الصناعٌه المجاوره االولى لطعه 

 بملن دمحم ومحسن عبده دمحم البٌلى

 

وفً تارٌخ  24111( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن رضا حسٌن الجمال )الجمال للحداٌد والبوٌات ادوات السباكه  -  123

بملن /  -محور خدمات الحى الثانى  - 13عمار رلم  - 5محل رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات  21191114

 دمحم عبد الرحٌم حسن شٌبه 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24118  احالم عبداللطٌف عطٌه ابوغالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  124

 بملن / مصطفى على اسماعٌل الفالل  -محور خدمات الحى الثانى  - 6لطعه رلم  - 2محل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191114وفً تارٌخ  21114اشرف دمحم ابراهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 محور خدمات الحى الثانى بملن مرفت محمود حسن دمحم 31الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24111كرم سلٌمان عبدالحمٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 جمع الجزار بملن السٌد عبدالعلٌم دمحم الباجورىالـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات ت

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  19576محمود شولى عبدالعزٌز طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

جمال عبد هللا  مول المنطمه السكنٌه العاشره تجارى بملن 2عمار رلم s 3وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده رلم 

 غنٌمى راشد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  638احمد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

ن ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه سرسنا مركز الشهداء بملن احمد دمحم عبدالرحٌم الفمى ونشاطه حظٌره مواشى حالبه وتسمٌ

 ولٌد برلم      سجل شبٌن الكوم 2119/ 11/ 14افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24115دمحم نوح عبدالمغنى دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 بملن /نوح عبدالمغنى دراز -م منوف -الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22516فاطمه مصطفى على ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح كفر فٌشا مركز منوف بملن /محمود عبد العظٌم محمود البابلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24117ده برلم    حسن مصطفى احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  131

 الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى مركز منوف بملن عبدالممصود عٌسوى سلطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24123نجوى ابراهٌم العٌسوى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 شارع بن النفٌس المنطمه الثامنه بملن دمحم عبدالمرضى مصطفى 5عماره  2شمه الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  23912ابراهٌم عاطف دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع جزى م منوف بملن /محمود عبدالنبى لابٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  23912هٌم عاطف دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابرا -  134

 بملن /فاروق احمد الشربٌنى-الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى جزى م منوف 

لعنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ا 21191115وفً تارٌخ  6591ولٌد السٌد حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 شارع على بن ابى طالب بملن حمدى احمد شلبى حمدى احمد شلبى وذلن لالستغناء عنه 33، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24118هانئ على دمحم سالم وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن /محمود على دمحم سالم وافى-الخطاطبه -أشٌر:   ، السادات الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24122مسعد عاشور السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 بملن / عاصم عاشور السٌد اسماعٌل  -طرٌك البحر  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  23912ٌم عاطف دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراه -  138

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه جزى م منوف بملن /محمود عبدالنبى لابٌل بغرض مالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه 

 منوف 23912ولٌدبرلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24121راهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فارس دمحم اب -  139

 بملن / دمحم ابراهٌم شعبان خلٌل  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، الخطاطبة المحطة 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191115وفً تارٌخ  24124مجدى نوح حسن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الصاغه بجوار مسجد العمرى بملن مصطفى عبدالواحد المواردى

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  24116دمحم عبدالفتاح احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لرحٌم دمحم دمحم السبكى بملن / عبدا -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24128احمد دمحم السٌد عٌن شوكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش احمد عرابى المبلى ) المالح ( بملن / مهاب دمحم عبد المادر سالمه  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  11299فرد ،  سبك لٌده برلم    خٌرى رضا دمحم غٌطاس ، تاجر  -  143

الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الفرع الكائن بناحٌة زاوٌة رزٌن بنشاط تجاره االسمده والمبٌدات والبذور بملن رضا دمحم محروس وذلن 

 لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24121ك لٌده برلم    دمحم خالد ابراهٌم الوغى ، تاجر فرد ،  سب -  144

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع جسر المصرف متفرع من شارع بوسعٌد بملن خالد ابراهٌم عبدالممصود الوغى

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191115وفً تارٌخ  21791عبدهللا دمحم كامل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

المحور المركزى مول البنون الدور االول علوى بملن /مى مصطفى دمحم  18الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم 

 سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24119فرج كامل دروٌش عتٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 منوف شارع الحامولى من شارع الحداد بملن كامل دروٌش عتٌم الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24126محمود دمحم ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن دمحم احمد كمال احمد

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  24133المطلب بدوى االطرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمنعم عبد -  148

 بملن / ماهر احمد ابراهٌم طه  -شارع بورسعٌد الغربى  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان  21191116تارٌخ  وفً 12617صالح عبد الحمٌد عبد الرحمن مضٌها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 بناحٌة بهواش مركز منوف -, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / عبدهللا عبدالرازق حسانٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24125اٌمان بهى الدٌن احمد مرتضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ، الخطاطبه مركز السادات بملن دمحم ضٌاء الدٌن نجم الدٌن وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24127وائل على رزق ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر دمحم حجازى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24132جر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى صالح فتحى سماره ، تا -  152

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع العلوى بملن ٌسرى جابر الشامى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  12898سحر محمود حامد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

أ الدور االول علوى محور خدمات الحى االول بملن  7العنوان لٌصبح بناحٌه السادات مول السالم محل رلم  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل

 عبدهللا عبدالحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24131دمحم مجدي جابر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

بملن / هشام محمود الطٌب  -الدور الثانى علوى مول الجامعة محور خدمات الحى السابع  12محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 بدٌوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24134دعاء دمحم كامل عبد اللطٌف زرٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 احمد الممٌمى   وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الملمه بملن شرٌف نبوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24129سامى محمود عبدالعظٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن محمود عبدالعظٌم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24131   حمدى دمحم عبد الممصود عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  157

 بملن / اٌمن سلٌمان جابر  -شارع التمانٌات  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  11185محمود عوض هللا دمحم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 بناحٌة منوف  -لٌصبح بملن / انعام محمود دمحم المسٌري الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24137عبداللطٌف صالح عبد اللطٌف صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

بملن /  حسن  -مجمع الصناعات الصغٌرة  -المنطمة الصناعٌة الرابعه  - 19عنبر  - 294وحدة  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 عبدالفتاح حسن عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24144م حسنى عبدالممصود الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌ -  161

 بملن /عالناصر عبدالعظٌم عطاهللا -ش مجلس المدٌنه -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24143ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن / صبرى عبدالحلٌم احمد مصطفى  -سوق المنطمه السكنٌة السابعة  38 -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24138مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بملن /مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد -السادات -الجدٌده  وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24138مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

الزراعٌه بملن  وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه حوض الضبٌعه بمنطمه الموٌه التابعه لمركز بدر جمعٌه عمر مكرم

  2116/ 8/ 1كوم حماده افتتح فى  12331/مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد بنشاط مزرعه دواجن ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24139دمحم فتحى دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

/ ورثة المرحوم رشدى عبد الحمٌد عصامٌص وعنه سامى رشدى  بملن -طرٌك سرساللٌان  -الـتأشٌر:   ، منوف 

 عبدالحمٌدعصامٌص وورثة المرحوم توفٌك عبدالحمٌد عصامٌص وعنه توفٌك عبد الحمٌد عصامٌص 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24135نجالء فتحى مصطفى ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 بملن /عصام توفٌك دمحم -شارع التمانٌات 3-:   ، منوف وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24141دمحم على عبدالممصود غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 عبدالممصود غنٌم  بملن / دمحم على -المجمع الصناعى  -نموذج أ  - 11عنبر  - 146،  143وحدة  -الـتأشٌر:   ، السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  8537ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 17بغرض مكتب رحالت داخلٌه فى  -م منشاه المناطر الجٌزه -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه بنى سالمه بجوارمستشفى الفٌروز

 ولٌدبرلم     سجل تجارى الجٌزه  2119/ 11/

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24136عبدالغنى سعد عبدالغنى البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 بملن /نجاح سعد عبدالغنى البهنساوى -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الجزاٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24142البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم دسولى دمحم  -  169

 بملن /دمحم دمحم دسولى دمحم البسٌونى -شارع ترعه السرساوٌه -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  15944احمد عبدالعظٌم على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بناحٌة منوف شارع الجنٌنة  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح  بملن / فوزي عبدهللا احمد  

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  24141صفاء مصطفى احمد مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بملن /دمحم حسن احمد -السادات  21الصناعٌه الثانٌه لطعه  14محل-ت , وصف الـتأشٌر:   ، السادا

تم  21191121وفً تارٌخ  24154محمود ابوالسعود دمحم المغربى )مغربى للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ى محمود حسام الدٌن بملن / امٌر حلم -شارع بور سعٌد  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  17579منتصر عماد الدٌن عبدالغنى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 بملن /دمحم على السٌد محمود -مول الزهور  18محل رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  17579فرد ،  سبك لٌده برلم    منتصر عماد الدٌن عبدالغنى لاسم ، تاجر  -  174

بملن مجدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد بغرض نشاط موبلٌا -سوق المنطمه االولى  1113وصف الـتأشٌر:   ، محل رئٌسى السادات محل 

 منوف  17579ولٌدبرلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24145برلم    احمد عٌسوى عٌسوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  175

 بملن / احمد عٌسوى عٌسوى عبدهللا  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24147عماد سعٌد مصطفى الدوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 بملن / دمحم ابوالمجد مصطفى  -شارع سٌدى سعٌد  -للٌان الـتأشٌر:   ، سرس ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  23188احمد السٌد عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

سكنٌه الثالثه بملن مٌالد شارع ابو بكر الصدٌك المنطمه ال 221بالعماره  3الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه مهنٌه رلم 

 منٌر عبٌد مٌخائٌل  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  23874سماح مختار ابراهٌم ابوخلٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح زاوٌه رازٌن بملن عبد الممصود دمحم الفرماوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24148د احمد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد سعٌ -  179

 الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن دمحم سعٌد احمد على سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24152دمحم صبحى دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن  م منوف بملن السٌد زكرٌا بدرا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  24156على دمحم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

د دمحم ومها ومروه شعبان بملن بدرٌه دمحم دمحم سلٌمان محفوظ واحم 314محور خدمات الحى السابع  1، السادات لطعه رلم 

 عبدالفتاح عطوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  24156على دمحم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

لمبٌدات ، له محل رئٌسى حى السالم مركز وادى النطرون بملن /كتبى عبدالمجلى اجمد حسن بغرض نشاط تجاره االسمده وا

 وادى النطرون  14873واالستٌراد والتصدٌر ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  24159عاصم دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 بملن /عاصم دمحم سٌد دمحم  221وحده صناعٌه رلم -، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  24159 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاصم دمحم سٌد دمحم -  184

شبرا الخٌمه بملن /احمد ابراهٌم عرفات بغرض نشاط استٌراد وتصدٌر -ش الرحمه من ش ابراهٌم الدسولى  25، له محل رئٌسى 

 شبراالخٌمه 28453ولٌد برلم  وتعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه  فى حدود ماتمره التعلٌمات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24155محمود فتحى على جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 بملن /اسامه فتحى على جعفر -م منوف -الـتأشٌر:   ، كفرفٌشا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121ً تارٌخ وف 24146فرج صابر فرج سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 بملن / دمحم مصطفى عبدالحمٌد البغدادى  -شارع بورسعٌد  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24149دمحم جمال اسماعٌل نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 بملن /رافت دمحم دمحم زهران -محور المنطمه الصناعٌه السابعه السادات 169رلم الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24157ماجد ٌحى محروس الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن م منوف بملن /سعٌد جمعه سعٌد ابوغادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24151احمد نوح عبدالعال ابوعمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 م منوف بملن /محمود مصطفى درغام -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24151عاصم فتحى السٌد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 بملن /عاصم فتحى السٌد حمٌده -امتداد الصناعٌه الخامسه  247لطعه -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24158حمدى دمحم سلٌمان المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 جاح عبدالونٌس دمحم المعداوى الـتأشٌر:   ، دبركى م منوف بملن /ن

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  17579منتصر عماد الدٌن عبد الغنى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

بغرض  -بملن / دمحمعلى السٌد دمحم  -مول الزهور  - 18محل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات 

  17579ولٌد برلم تابع  2119/  11/  21مكتب مماوالت عامة وتورٌدات عمالة واودع برلم   بتارٌخ  

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24164منال عبدالعزٌز على حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 حسب هللا وصف الـتأشٌر:   ، الطرانه مركز منوف بملن عطٌات سٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  11587امل بشٌر شٌبة الحمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 المنطمه السكنٌه الثالثه بملن دمحم عبد النبى على 223عماره  3الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24163عال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االء صابر دمحم ابوال -  195

 بملن /سامح حمدى احمد -الـتأشٌر:   ، هٌت م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24167وجدى دمحم عباس حشكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 ورش المنطمه الصناعٌه السادسه بملن اشرف احمد عبداللطٌف دمحم 6211دات لطعه رلم الـتأشٌر:   ، السا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24167وجدى دمحم عباس حشكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

برج الرى بملن عباس دمحم عباس بغرض كافٌترٌا الـتأشٌر:   ، له محل رئسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبدالناصر البحرى ب

 سجل شبٌن الكوم 61991ولٌد برلم  2116/ 8/ 16افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  24169زكرٌا مصطفى ابراهٌم الغرباوى)الغرباوى لالدوات الصحٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 ارع احمد عرابى البحرى بملن رجاء دمحم على النعناعى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منوف ش 21191121

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  11587امل بشٌر شٌبه الحمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 النبى علىالمنطمه السكنٌه الثالثه بملن دمحم عبد  223عماره  3الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24161مصطفى جمال دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن /احمد عبدالحمٌد صدٌك كاشف-م . منوف  -الـتأشٌر:   ، برهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24165رمضان على معوض دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / فلاير معوض الطباخ  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تتا 

 24162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     EMGاحمد مصطفى رمضان الخالدى )الخالدى لتصنٌع ادوات ومعدات غذائٌه(  -  212

منطمه المطورٌن بملن دمحم حسن دمحم  64ادات عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الس 21191121وفً تارٌخ 

 الجندى

وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان ) زٌدان للخراطه وتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

بملن / احمد شفٌك احمد  -ود م . سمن -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة محلة زٌاد  21191121

  2114/  6/  2بتارٌخ  27276ولٌد برلم  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -البغدادى 

وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان ) زٌدان للخراطه وتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

بملن / عبدالرحمن  -م . السادات  -المنطمه الصناعٌه السابعه  - 7168المطعه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191121

 دمحم غازى زٌدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

ولٌد  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -بملن / احمد شفٌك احمد البغدادى  - م . سمنود -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة محلة زٌاد 

  2114/  6/  2بتارٌخ  27276برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن / عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان  -م . السادات  -بعه المنطمه الصناعٌه السا - 7168الـتأشٌر:   ، المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24168منصور كرٌم شحات كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 عبداللطٌف بملن /وسام عبداللطٌف دمحم -ش الحسٌن بن على المنطمه االولى  22عماره  3الـتأشٌر:   ، السادات شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24174ابراهٌم سعٌد غرٌب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 برهٌم مركز منوف بملن رباح شفٌك صمر-الـتأشٌر:   ،  كفر العشرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122ارٌخ وفً ت 24182دمحم رافت شلبى الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن /عالء الدٌن طلعت عبد العزٌز  211 -الـتأشٌر:   ، السادات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24183اٌهاب سامى على البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن /عشماوى سٌداحمد عشماوى -م منوف -شط الـتأشٌر:   ، بالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24181احمد سعد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع ابوعلم بملن مدحت عبدالعاطى الفٌشاوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24175تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌده عبداللطٌف دمحم محمود حشٌش ، -  212

 بملن / احمد عبدهللا دمحم  - 18عنبر  71وحده رلم  -مجمع الصناعات الصغٌره  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24178عماد عبدالرازق السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بملن /احمد عٌد سلٌم -م منوف -الـتأشٌر:   ، بالمشط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24171امٌنه سعٌد مصطفى ابراهٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ولى ابوطالببملن / هشام مت -ش المجلس المحلى  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24173محمود فرٌد احمد اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بملن / ابراهٌم سند عبدالوهاب  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122ً تارٌخ وف 24177ٌاسر دمحم موسى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى فتحى ابراهٌم االبٌض

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ٌاسر سعد عبداللطٌف المحالوى )المحالوى للطرح واالشاربات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  217

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ٌاسر سعد  21191122وفً تارٌخ  18291برلم    

 بورسعٌد عبداللطٌف المحالوى بناحٌه منوف شارع

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  18291ٌاسر سعد عبد اللطٌف المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ٌاسر سعد عبداللطٌف المحالوى بناحٌه منوف شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24176، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعدٌه عبدالصادق ابو ٌوسف خلٌفه  -  219

 بملن /معوض الدٌب عبدالعزٌز خلٌفه -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، كفربالمشط 

 تم تعدٌل 21191122وفً تارٌخ  24181سامى جندى اٌوب جندى )الجندى للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن سعد نجاح بارح ساوٌرس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24171حسام دمحم سٌداحمد فشكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / عمر جودة عبدالفتاح  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24172بدر صبحى عبدالتواب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع بورسعٌد المبلى بملن امل صدٌك احمد عمر وٌوسف عباس الشابورى

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24173  احمد عادل عبدالعظٌم ابوسٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  223

 بملن /شولى فتح هللا لمبر-وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  21218مصطفى محمود دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 السادات بملن /حسنٌن السٌد حسٌن طه   11سوق المنطمه  59أعلى المحل التجارى رلم  41الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  24185محمود على دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 منوف بملن / على دمحم عمر -، دملٌج مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  9418احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم حسن -  226

 السادات بملن / حسام عبدالحكٌم محمود  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الخطاطبه المحطه الٌافطه مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  9418محمود دمحم حسن احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

اسادات بملن / شرٌف احمد حسن بنشاط مكتب مماوالت عامه  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الخطاطبه المحطه مركز 

 وتورٌدات 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191123وفً تارٌخ  24188فاتن امام فتح هللا امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، برهٌم بملن السعٌد على دمحم المصاص 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  24184على صبحى دمحم السٌد عٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

لحى السابع بملن / على صبحى دمحم محور خدمات ا 4و 3بالدور االول علوى لطعه  19وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 السٌد عٌسوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  11116نجاح عبد الحمٌد جاد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / جنات فتح هللا نسٌم بناحٌه صنصفط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24187د سوٌلم علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رباب سعٌ -  231

 سوق المنطمه الثامنه بملن / جهاز تنمٌه مدٌنه السادات  39الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  9418محمود دمحم حسن احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 السادات بملن / شرٌف احمد حسن  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الخطاطبه المحطه مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  9418محمود دمحم حسن احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

السادات بملن حسام عبدالحكٌم محمود  -الرئٌسى االخر لٌصبح الخطاطبه المحطه الٌافطه مركز  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل

 بنشاط ورشه خراطه معادن وتم الغاؤة لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24189دنٌا سٌد عبد الواحد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ، منشاه سلطان بملن رجاء عبد المادر عبد السالم   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  17393عماد عبدهللا عبدالرحمن نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / مجدى دمحم على ابراهٌم بناحٌه طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24191ب عمر العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره رج -  236

 منوف بملن / دمحم دمحم احمد لطب سعد  -الـتأشٌر:   ، سدود مركز 

دٌل العنوان , تم تع 21191124وفً تارٌخ  21112محمود عبدالهادى احمد دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

المنطمه الصناعٌه ورش الصناعٌه السادسه بملن / 6156وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 21112ولٌد برلم تابع  2119/11/24اشرف سمٌر احمد بغرض كٌماوى مستلزمات رى وبالستٌن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  24195فرد ،  سبك لٌده برلم     مجده فؤاد دمحم احمد ، تاجر -  238

 المنطمه السكنٌه االولى بملن /دمحم مامون ٌونس  5عماره  1وحده سكنٌه رلم  1، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124رٌخ وفً تا 22123طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

سوق الثالثه السكنٌه بملن دمحم على ابو السعود بغرض  61وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف  22123مكتبه وخردوات )فٌما عدا تصوٌر المستندات (لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  18868فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن عبدالناصر السٌد خلٌل ، تاجر -  241

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح فٌشا الكبرى بملن /عبد الناصر السٌد على خلٌل 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191124وفً تارٌخ  21172احمد على عبدالعزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ورش الشباب المنطمه الصناعٌه الرابعه السادات بملن /هانى دمحم دمحم الجٌزاوى  11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  24186دمحم على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 بملن /محمود على دمحم -م منوف -ن ، زاوٌه رازٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  24194كرم محمود احمد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /عبد الفتاح على شرف الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  24196   احمد دمحم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  244

 مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه المنطمه الصناعٌه المطورٌن بملكه  162، السادات 

   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 21191124وفً تارٌخ  24196احمد دمحم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

ولٌد  2117/1/15ش دمحم شاهٌن من بن خلدون المرٌوطٌه فٌصل نشاطه /تعبئه مواد غذائٌه افتتح فى 1، له محل رئٌسى بناحٌه 

 الجٌزه  55719برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  24197ٌاسمٌن سعٌد دمحم المنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الحادى عشر خلف محطه البنزٌن بملن /زاٌد مجدى زاٌد الجمال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  22123برلم    طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  247

 سوق الثالثه السكنٌه بملن دمحم على ابراهٌم ابو السعود  61وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  22123طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

السوق التجارى بالمنطمه السكنٌه الخامسه بملن طلعت الرفاعى  33ف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل وص

 منوف  22123ولٌد برلم  2119/1/8ابراهٌم ابراهٌم نشاطه /بٌع مالبس وادوات مدرسٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  18165فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان عادل لطفى مرسى ، تاجر  -  249

 بملن /كمال عبدالنبى صالح منتصر -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الحداد متفرع من شارع ترعه البطحه م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124فً تارٌخ و 24198حامد سٌد احمد حامد شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، صنصفط بملن /سٌد احمد حامد دمحم شعٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  23618بٌنامٌن عبدالمالن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 بالدور االول بعد االرضى مصر الجدٌده الماهره 1لمبه )روكسى ( شمهحالٌا ش ا11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الممر  الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  24192عادل جورجى سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /صبحٌه احمد عبد السالم 

تم تعدٌل العنوان  21191124وفً تارٌخ  21112دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبد الهادى احمد -  253

 المنطمه الصناعٌه ورش الصناعٌه السادسه بملن اشرف سمٌر احمد 6156, وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم

تم تعدٌل العنوان  21191124وفً تارٌخ  21112   محمود عبد الهادى احمد دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  254

ش عمرو بن العاص المنطمه االولى بملن /دمحم  1مدخل  16عماره  6, وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات مكتب 

 منوف  21112ولٌد برلم 2118/8/14عاطف خمٌس نشاطه استثمار عمارى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  24191 وهٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم عبد اللطٌف عبد هللا -  255

 شرٌط اسكان متمٌز عمارات السادات بملن /عباس عبد العزٌز الحفناوى  234ق  1وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  24193لم    سعٌد عبدالكرٌم عبدالرحمن المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  256

 بملن /عالء ابوالحدٌد سعدنور الدٌن -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، الحامول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24114وائل صالح غرٌب سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 بملن / امال شرٌف عبدالمنصف طاحون  -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 211ه رلم لطع -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24117احمد كامل جابر الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 بملن / كامل جابر الصعٌدى  -ترعة السرساوٌه  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24199اسراء صابر على عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن عبدالشافى جمعه سالمه

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191127وفً تارٌخ  24116مجدى صالح فارس عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز منوف بملن دمحم عباس فرماوى عالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24112رٌهام كمال السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 نطمه الصناعٌه الخامسه بملن رٌهام كمال السٌد ابراهٌمورش الشباب مرحله ثانٌه امتداد الم 78الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24113عبٌر عبدالمنعم درباله ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 بملن /رجب لطفى خمٌس -المنطمه الثانٌه  hنموذج  517عماره  6شمه -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24115عباس ابراهٌم معوض داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 بملن / سمٌره على دمحم  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191127وفً تارٌخ  5239نوح دمحم عبدالجواد شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن نوح دمحم عبدالجواد شحاته بناحٌه زاوٌه رزٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24111دمحم جمال عبدالعظٌم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ه معوض عبدالواحد الدناصورىالـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن مبروك

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  24111آٌه دمحم ابراهٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 بملن / دمحم ابراهٌم لاسم  -م . منوف  -، كمشوش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24114    دمحم عبد الناصر على المظالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  267

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى بملن /عبد الناصر على دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  24118عبدالواحد مرضى عبدالواحد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 داود بملن حسام دمحم صبرىوصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24113احمد دمحم ٌوسف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، دملٌج مركز منوف بملن حامد عبدالمرضى عبدالغفار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24119دمحم عبدهللا دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن امنٌه عبدالمعبود مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24112احمد على احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 نى عبدربه عبدالغفاربملن م 11الـتأشٌر:   ، السادات مول السالم محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  19426دمحم احمد حسٌن عتٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عمرو احمد حسٌن ش بور سعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  11187   احمد صالح الدٌن عبده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  273

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه شبٌن الكوم البر الشرلى شارع طلعت حرب امام المواساه بملن /سمٌه عبد العزٌز دمحم ابو 

  2119/11/27سالم نشاطه تجاره  مالبس افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  21757جر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح عبدالحمٌد عبدالغنى ابراهٌم ، تا -  274

 بملن / حمدى فتحى دمحم  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح صنصفط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24116محاسن احمد رزق سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 الدور الثانى مول الجامعه بملن ٌاسر محمود زكى 16الـتأشٌر:   ، السادات مكتب رلم 

وفً  24115ت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان محمود عجالن)عجالن لالعمال الهندسه والمساحٌه والمماوال -  276

 ب مول دار مصر بملن شعبان محمود عبدالعزٌز 212تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات  21191128تارٌخ 

 تم تعدٌل العنوان , 21191128وفً تارٌخ  24111حسنى نبٌل رمضان الشرنوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف عزبه السلخانه بملن سمٌر مسعد عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24117احمد جالل احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 بملن / حمدى خلٌل الشٌمى  -شارع دمحم فرٌد  -الـتأشٌر:   ، منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  24111ٌد عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد طلعت عبدالمج -  279

 بملن / مصطفى اسماعٌل السٌد موسى  -المنطمه الثالثه  - 53المطعه رلم  - 11محل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  24122    احمد صابر صالح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  281

 بملن / محمود دمحم السٌد بدر -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  13791فاتن عبد العظٌم محمود اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

ٌسى اخر بناحٌه كفر فٌشا الكبرى م/منوف بملن /ولٌد السٌد احمد عبد الحمٌد نشاطه/ حظٌره مواشى الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئ

 2119/11/29فى  13791ولٌد برلم تابع  4711اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  13791فاتن عبد العظٌم محمود اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 تأشٌر:   ، كفر فٌشا الكبرى بملن /ولٌد السٌد احمد عبد الحمٌد الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  13791فاتن عبد العظٌم محمود اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 2112/7/1/مصنع اكٌاس وشنط افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر فٌشا بملن /ولٌد السٌد احمد عبد الحمٌد نشاطه 

 منوف  13791ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  24118عالء مبرون على سلٌمان حواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 بملن /منال ٌوسف الشابوى -شارع الجالء -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24123مر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم دمحم عا -  285

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  23814صباح عبدالظاهر عمرابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 بناحٌة فٌشا الكبرى  -ر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / صفاء عبدالمنعم حافظ وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  11187احمد صالح الدٌن عبده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 بد الحمٌد وصف الـتأشٌر:   ، شارع الروضة الزراعٌة بملن سها عبد هللا عبد الفتاح ع

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  24128عادل دمحم عبدالمعبود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 بملن /دمحم عبدالمعبود مصطفى -وصف الـتأشٌر:   ، جزى م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24124زكٌه توفٌك عبده كمنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 بملن / هدى دمحم حسن   -طرٌك سرس اللٌان  1 -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24127دمحم عبدهللا دمحم على هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 ى هٌبهالـتأشٌر:   ، سنجرج مركز منوف بملن عبدهللا دمحم عل

وفً تارٌخ  24119محمود دمحم محمود خالف )مزرعه خالف لالنتاج الحٌوانى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 بملن /امجد دمحم محمود خالف -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه م منوف  21191129

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24121لٌده برلم     حسام فتحى سلٌمان البنا ، تاجر فرد ،  سبك -  292

 دمحم السٌد دمحم -الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24121مبروكه نجم عبده غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 نطمه الخامسه بملن احمد عبدهللا عبدالفتاحالـتأشٌر:   ، السادات مول الزهور الم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24126كرٌم احمد اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 شارع نور بملن احمد اسماعٌل سعد 8الـتأشٌر:   ، منوف 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  14353ه برلم    انتصار السٌد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  295

 بناحٌة بالمشط  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عبدالنبى جابر دروٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24139هٌام سمٌر عبدالحمٌد غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 تأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع على بن ابى طالب بملن محمود عفٌفى الممٌمىالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  24141فرج دمحم جبر فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 ، عزبه العنانى دبركى مركز منوف بملن جبر دمحم جبر فرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24136ى السٌد النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمرض -  298

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز منوف بملن عباس عبدالعظٌم نصر

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191131وفً تارٌخ  24141سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن احمد سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24141سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

بناحٌه صنصفط مركز منوف بملن عبدالمؤمن دمحم  2119 /8/ 16الـتأشٌر:   ، كان له سجل تجارى بنشاط مكتب مماوالت افتتح فى 

 وهذا للعلم  2111/ 6/ 14عبدالمؤمن شاهٌن ولد تم شطبه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24161مصطفى جمال دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 بملن/  احمد عبدالحمٌد صدٌك كاشف -ع بٌن النهدٌن الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شار

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24131مرفت سعٌد سٌد احمد سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بملن /انتصار  سعٌد سٌد احمد سوٌدان -وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم م منوف 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  24131الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبداللطٌف غرٌب عبداللطٌف  -  313

 بملن / فوزى دمحم حسن  -محور المنطمة الصناعٌة السابعه  - 175لطعه رلم  -, وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24135مصطفى مهند دمحم الخضرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 بملن / مهند دمحم السٌد  -سكة الشجرة الناحٌة المبلٌة  -الـتأشٌر:   ، سرساللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24138السٌده شعبان اسماعٌل فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، منوف سكه سرس اللٌان شارع جادو بملن سعٌد دمحم جابر عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24144جابر ابوزٌد السٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 بملن /حسٌن حلمى دمحم على -السادات -كفر داود -جع المساعٌد الـتأشٌر:   ، كمٌن العجٌزى ن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  24129دمحم اسامه دمحم تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 بملن /هناء حامد كورانى -شارع بورسعٌد -، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24137عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم على عبدالعظٌم  -  318

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم دمحم المصرى

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191131وفً تارٌخ  24137اسالم على عبدالعظٌم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم دمحم المصرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24143حسام دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الح صالح ورش المنطمه الصناعٌه السادسه بمل/ نور الدٌن احمد ص6152لطعه -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  6119رجب كمال محمود علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه منوف ش/المردٌه طرٌك سرس بملن /امٌر دمحم حسن مطر 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24151لٌده برلم    نبوى مصلحى نبوى بصاره ، تاجر فرد ،  سبك  -  312

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /جالل ذكى عبد المادر حمزه  

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24148ابراهٌم مبرون عبد المنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 رازٌن بملن /ٌسرى ابراهٌم عبد السٌد وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24153سامح وجٌه احمد مهنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 شارع عمروبن العاص المنطمه االولى بملن بدرٌه دمحم عبدهللا رزق 9عماره  4الـتأشٌر:   ، السادات شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24147على السٌد التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌمه جمال -  315

 بملن / عبدالرحمن محمود على التراس  -مطلع الصلب  -السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131تارٌخ  وفً 24152صالح فتحى ابراهٌم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ورش الشباب مرحله اولى الصناعٌه الخامسه بملن /صالح فتحى ابراهٌم سلٌمان   36وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24154عادل احمد احمد شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 بملن /نادر سامى نعٌم ابراهٌم -مول البنون السادات  51-:   ، السادات الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24151ابراهٌم صابر ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن صابر ابراهٌم صمر

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24145د صالح عبدهللا الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالممصو -  319

 بملن / خلٌفة عران ابراهٌم عران -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، راوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24146تامر ابراهٌم دمحم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 بملن / تامر ابراهٌم دمحم الخطٌب  -منطمه الثالنٌه والثالثون  -مول لرطبه  15محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  11173كمال ودٌع ٌوسف بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح افران مطوره لتصنٌع فحم نباتى وتصدٌر ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه وفى حدود ماتمره التعلٌمات 

) 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  13214دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح منسوجات وألمشة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  21176مسعود  رجب فتح هللا العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  19449فرد ،  سبك لٌده برلم   طه دمحم طه عبدالفتاح سعد ، تاجر  -  4

 تم اضافة نشاط مماوالت عامه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191111وفً تارٌخ  23612زٌنب حسن دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 كتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمالتعدٌل النشاط لٌصبح م
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  13214دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع صنادٌك بالستٌن بمختلف مماساتها

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  11173برلم   كمال ودٌع ٌوسف بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  7

 تم تعدٌل المسمى لٌصبح افران مطوره لتصنٌع فحم نباتى وتصدٌر فٌما المالبس العسكرٌه وفى حدود ماتمره التعلٌمات

تعدٌل النشاط , وصف تم 21191112وفً تارٌخ  17154اشرف الصٌاد مهدى الزلٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112وفً تارٌخ  22841احمد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح /حداٌد  وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  23926جٌد نبٌل اسكروس جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مخبوزات وحلوٌات

ف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص21191112وفً تارٌخ  22312نداء عبدربه دمحم جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم اضافه نشاط تورٌدات الى النشاط االصلى )فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تون ومخلالت بكافه انواعهاالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع سناكس وممرمشات وزٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  21414دمحم ابراهٌم دمحم عبدربه الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

التأشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌد انظمه االطفاء واالنذار االلى واالنظمه االمنٌه وانذارات الحرٌك بعد الحصول على الترخٌص 

 لالزمه وكامٌرات المرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه ومهام المكاتب الى النشاط االصلىا

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  22947كرٌم سراج الدٌن على على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 المالبس العسكرٌه وماتمره التعلٌماتوصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌه فٌماعدا 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

ٌر فٌما عدا التأشٌر:  تم اضافه نشاط التورٌدات العمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وفى حدود ماتمره التعلٌمات واالستٌراد والتصد

 وتعبئه المواد الغذائٌه الى النشاط االصلى 6من المجموعه 36والفمره  19المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  17667دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح /مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  13281دمحم السٌد دمحم عبد الشافى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط شحن وتفرٌغ الى النشاط االصل

، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم السٌد دمحم عبدالشافى الجوهرى )الجوهرى للشحن والتفرٌغ( -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط شحن وتفرٌغ الى النشاط االصل21191119وفً تارٌخ  13281

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  22839عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 لنشاط لٌصبح فرز وتعبئه وتبرٌد وتجمٌد وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه والخضر والفاكههالتأشٌر:  تم تعدٌل ا

وفً تارٌخ  23815عبدالعزٌز احمد عبدالرحٌم صمر )الصمرلالستثمار واالستصالح( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 حدود ماتمره التعلٌمات الى النشاط االصلى تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط عموم التصدٌر فى21191111

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  19393شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت ( ومماوالت عامه
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  21848اد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم كمال رش -  22

 تم اضافه شاط تجاره وتوزٌع ادوات مكتبٌه الى النشاط االصلى

 21848برلم    تم تعدٌٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال رشاد بركات )سٌجما للتجاره والتوزٌع( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه شاط تجاره وتوزٌع ادوات مكتبٌه الى النشاط االصلى21191111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  23969عصام عبدالمجٌد دمحم ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تصوٌر المستنداتالتأشٌر:  مكتبه فٌما عدا 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  14311حسنٌن سمٌر دمحم ملهط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح محل لبٌع المنظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191114وفً تارٌخ  12173دمحم مسعود محروس عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت وتورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت والمالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  23641دمحم ابراهٌم احمد دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 رٌدات بكر استرٌتش ومواد الصمه الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط تو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  19948غاده احمد جابر غزالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط 21191121وفً تارٌخ  15111اج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحمٌد مشحوت عبدالحمٌد سر -  29

 , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  7115صابر حسن احمد ابو ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم اضافه نشاط بٌع الزٌوت والشحوم الى النشاط االصلىالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  9418محمود دمحم حسن احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه خراطه معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  14672لٌده برلم   هانى مصطفى عبدالغفار البنا ، تاجر فرد ،  سبك  -  32

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع اسمدة ومبٌدات ومخصبات ومبٌدات الصحه العامه وتوكٌالت تجارٌه

نشاط , وصف تم تعدٌل ال21191123وفً تارٌخ  9418محمود دمحم حسن احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال )مواد البناء والتربه وتسوٌه الطرق وتورٌد وتاجٌر 

 المعدات الثمٌله وجمٌع مستلزمات الزراعه والنمل الخفٌف والثمٌل (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123ً تارٌخ وف 9418محمود دمحم حسن احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  ورشة خراطه معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  18868اٌمن عبدالناصر السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌره مواشى

تم تعدٌل النشاط , 21191124وفً تارٌخ  21112، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالهادى احمد دمحم الصعٌدى -  36

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  15265احمد مختار عبد الرحٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر الى النشاط االصلى فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  تم اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191127وفً تارٌخ  11226خالد عاطف راغب سمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة لطع غٌار تون تون
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191128وفً تارٌخ  19426دمحم احمد حسٌن عتٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تعدٌل النشاط لٌصبح كشرى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  21757سماح عبدالحمٌد عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 أشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع ادوات منزلٌة وكهربائٌهالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  9238حنان فوزي عوض رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  بٌع ادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191131ارٌخ وفً ت 14711ابراهٌم السٌد دمحم تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تم اضافه نشاط تصدٌر الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191131وفً تارٌخ  3717منً دمحم حسن العلوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز سٌاحً

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23995عبدالسٌد دمحم عبدالسٌد الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21191112وفً تارٌخ  24119احمد نادر العوضى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24149دمحم جمال اسماعٌل نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21191121وفً تارٌخ  24157ماجد ٌحى محروس الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191124وفً تارٌخ  21112محمود عبد الهادى احمد دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  24144كرٌم حسنى عبدالممصود الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24151نبوى مصلحى نبوى بصاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  23962وجٌه جورجى سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24137اسالم على عبدالعظٌم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24137اسالم على عبدالعظٌم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص وصف التأشٌر:
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 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  23946عبدالعال عبدالباسط عبدالعال ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  24192عادل جورجى سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24112فرٌد شولى للدس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  23953امل عبدالستار عبدالعظٌم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24143حسام دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24114وائل صالح غرٌب سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23977د حمدى دمحم ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عما -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  24198حامد سٌد احمد حامد شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  13791محمود اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاتن عبد العظٌم -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24143ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24111كرم سلٌمان عبدالحمٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  23968شرٌف دمحم نجٌب ٌونس صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  23941اروق نشأت عز الرجال سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  23

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24135مصطفى مهند دمحم الخضرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24111عبان عبدالعلٌم حسن عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  24134دعاء دمحم كامل عبد اللطٌف زرٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24176سعدٌه عبدالصادق ابو ٌوسف خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  13944محمود جمعه السٌدالحلفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24117احمد كامل جابر الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24167وجدى دمحم عباس حشكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24127دمحم على هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدهللا  -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24142دمحم دمحم دسولى دمحم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  23972عبدالصادق خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالمرضى -  33

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23939محمود عبدالعاطى احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23979الح سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابوالخٌر ص -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24136دمحم عبدالمرضى السٌد النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191124وفً تارٌخ  24196رج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم دمحم ف -  37

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24136عبدالغنى سعد عبدالغنى البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24113راهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شعبان عبدالمنعم دمحم اب -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24112دمحم مشحوت محمود عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191122وفً تارٌخ  24175حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌده عبداللطٌف دمحم محمود -  41

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  23945دمحم دمحم منشاوى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24165د ،  سبك لٌده برلم   رمضان على معوض دراز ، تاجر فر -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24115عباس ابراهٌم معوض داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24145سبك لٌده برلم     عبدالممصود صالح عبدهللا الشافعى ، تاجر فرد ، -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24146تامر ابراهٌم دمحم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23991برلم   كرٌم مرضى جابر الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24191امٌره رجب عمر العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24116منى احمد عبد الفتاح خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  24111دمحم جمال عبدالعظٌم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  24141صفاء مصطفى احمد مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191127وفً تارٌخ  24111آٌه دمحم ابراهٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23955دمحم امٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء -  53

 التأشٌر: خاص

تم 21191121وفً تارٌخ  24154محمود ابوالسعود دمحم المغربى )مغربى للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  17579منتصر عماد الدٌن عبدالغنى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23956عمرابراهٌم خلف هللا علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23943منٌر دمحم عثمان الخبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24169زكرٌا مصطفى ابراهٌم الغرباوى)الغرباوى لالدوات الصحٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة 21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24117هند فوزى ٌوسف الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24118احالم عبداللطٌف عطٌه ابوغالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24121فارس دمحم ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص
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 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  24131عبداللطٌف غرٌب عبداللطٌف الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24131مرفت سعٌد سٌد احمد سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24187رباب سعٌد سوٌلم علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  23961اشرف ربٌع خلٌفه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23991سامح عادل طلبه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  24156على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم  -  67

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24116محاسن احمد رزق سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه عبدالستار السٌد جعفر ، ت -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24171امٌنه سعٌد مصطفى ابراهٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  23966فرد ،  سبك لٌده برلم    طالل احمد حسٌن دمحم مرعى ، تاجر -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23949اٌه جمال انور المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24124برلم    زكٌه توفٌك عبده كمنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23983دمحم جمٌل حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24128احمد دمحم السٌد عٌن شوكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24132فتحى صالح فتحى سماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24119دمحم عبدهللا دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24141سامى دمحم عبدالمؤمن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24161مصطفى جمال دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24178عماد عبدالرازق السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23936فتحى السٌد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  24194كرم محمود احمد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  24116ح احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالفتا -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23998اٌهاب سعٌد زهران ابوعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23994مضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل رضا زكى ر -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24185محمود على دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24151فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد نوح عبدالعال ابوعمران ، تاجر  -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24151عاصم فتحى السٌد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24158لٌده برلم    حمدى دمحم سلٌمان المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  24191هٌثم عبد اللطٌف عبد هللا وهٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24148سبك لٌده برلم   ابراهٌم مبرون عبد المنعم سالم ، تاجر فرد ،   -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  23961رجب سٌف النصر مشحوت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  23963برلم    دمحم حامد عبدالمعز حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24117حسن مصطفى احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23952عامر عبدالنبى دمحم العزباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23954فٌروز دمحم دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131ٌخ وفً تار 24144جابر ابوزٌد السٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23929دمحم رمضان دمحم على عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23931حسنى فرٌد اسماعٌل كمنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23941همت مصطفى حسٌن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191115وفً تارٌخ  24123نجوى ابراهٌم العٌسوى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  23912ابراهٌم عاطف دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21191126وفً تارٌخ  19526ممدوح دمحم نجٌب صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  23974هاجر عبدالرحمن ابراهٌم دمحم مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21191131وفً تارٌخ  24129دمحم اسامه دمحم تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23987عبدهللا حامد عطٌه لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  24137عبداللطٌف صالح عبد اللطٌف صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24117احمد جالل احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24171حسام دمحم سٌداحمد فشكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24172بدر صبحى عبدالتواب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  24118برون على سلٌمان حواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء م -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  24113عبٌر عبدالمنعم درباله ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  23971سم عبدالفتاح ابوالماسم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابوالما -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  23973اشرف بسونى محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  24122مسعد عاشور السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24147كرٌمه جمال على السٌد التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24188تن امام فتح هللا امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فا -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24155محمود فتحى على جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

وفً  24115ود عجالن)عجالن لالعمال الهندسه والمساحٌه والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شعبان محم -  119

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191128تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24138مبرون خمٌس عبدالمعطى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24139دمحم فتحى دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23955نجالء دمحم امٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24112رٌهام كمال السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  24129سامى محمود عبدالعظٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23713مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  24131حمدى دمحم عبد الممصود عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24111د طلعت عبدالمجٌد عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  24122احمد صابر صالح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191122وفً تارٌخ  24173د عادل عبدالعظٌم ابوسٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  129

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191111وفً تارٌخ  23934بهاء على احمد عٌسى )عٌسى العمال المطٌفه والنٌكل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 ف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23935ابراهٌم احمد عباس ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  23981ابراهٌم ٌحى عبدالحلٌم غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23982دمحم سمٌر على كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191124وفً تارٌخ  24193سعٌد عبدالكرٌم عبدالرحمن المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24115دمحم نوح عبدالمغنى دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  23967بسمه فوزى زكى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24164منال عبدالعزٌز على حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24127وائل على رزق ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23992فرج خلٌفه عبٌه سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24189دنٌا سٌد عبد الواحد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24183على البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب سامى -  141

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24119محمود دمحم محمود خالف )مزرعه خالف لالنتاج الحٌوانى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 اصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خ21191129

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24121حسام فتحى سلٌمان البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  24125اٌمان بهى الدٌن احمد مرتضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23933دمحم عبدهللا مهدى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24151ابراهٌم صابر ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24121خالد ابراهٌم الوغى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24113احمد دمحم ٌوسف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24161ازى زٌدان ) زٌدان للخراطه وتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن دمحم غ -  149

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  24128عادل دمحم عبدالمعبود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24112احمد على احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  24186دمحم على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24124مجدى نوح حسن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24148لى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد سعٌد احمد ع -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24152دمحم صبحى دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  23938اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد دمحم احمد مره ، ت -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24152صالح فتحى ابراهٌم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  23964فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد شاكر سعدزٌن الدٌن ، تاجر  -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23999ٌحٌى دمحم دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24111وٌات ادوات السباكه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن رضا حسٌن الجمال )الجمال للحداٌد والب -  161

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191114

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24173محمود فرٌد احمد اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24177سى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر دمحم مو -  163

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  23944محمود جمعه السٌد الحلفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  11816دمحم مخٌمر احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23931هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  24184ى صبحى دمحم السٌد عٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عل -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24159عاصم دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24199ى عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسراء صابر عل -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  23976باسم فتحى صابر ابو ناشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24141غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على عبدالممصود  -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23951ٌاسر دمحم دمحم الصبحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24123ر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابراهٌم دمحم عامر ، تاج -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  23969عصام عبدالمجٌد دمحم ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24118د ،  سبك لٌده برلم   هانئ على دمحم سالم وافى ، تاجر فر -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  24197ٌاسمٌن سعٌد دمحم المنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23993سبك لٌده برلم     عبدهللا سامى عبدهللا ابوحطب ، تاجر فرد ، -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24116مجدى صالح فارس عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24135برلم   نجالء فتحى مصطفى ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  12879محمود دمحم معوض صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24139هٌام سمٌر عبدالحمٌد غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24141فرج دمحم جبر فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24147عماد سعٌد مصطفى الدوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23984احمد ٌحى عبدالحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191121وفً تارٌخ  24145احمد عٌسوى عٌسوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  23951احمد طارق احمد حجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

 24162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    EMGاحمد مصطفى رمضان الخالدى )الخالدى لتصنٌع ادوات ومعدات غذائٌه(  -  187

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24181احمد سعد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24118عبدالواحد مرضى عبدالواحد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  24195مجده فؤاد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191112وفً تارٌخ  23948عبدالحى ابراهٌم عبدالحى الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  23997محمود السٌد عبد السمٌع عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24113اسالم عبدهللا السٌد ابوكرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24154عادل احمد احمد شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  23965دمحم سعدالدٌن زكرٌا جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24131دمحم مجدي جابر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24138السٌده شعبان اسماعٌل فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24146فرج صابر فرج سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24111ضان الشرنوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسنى نبٌل رم -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24163االء صابر دمحم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191122وفً تارٌخ  24181)الجندى للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى جندى اٌوب جندى -  211

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23981احمد دمحم عبدالعال الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  22123عى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طلعت الرفا -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  23947شهٌناز وحٌد عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24153د مهنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح وجٌه احم -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24126كرٌم احمد اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24126فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم ٌوسف دمحم ، تاجر -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24121مبروكه نجم عبده غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  23985لٌده برلم    دمحم اسماعٌل رمضان نافع ، تاجر فرد ،  سبك -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  24133دمحم عبدالمنعم عبدالمطلب بدوى االطرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24182سبك لٌده برلم     دمحم رافت شلبى الدمرداش ، تاجر فرد ، -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24119فرج كامل دروٌش عتٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  23971بك لٌده برلم   احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز الشاذلى ، تاجر فرد ،  س -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23932حماده جمعه عبدهللا عبدالرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  23937ٌده برلم   عبدهللا محمود عطٌه مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  23978سماح منصور عبدالمعبود دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24114ده برلم   دمحم عبد الناصر على المظالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24174ابراهٌم سعٌد غرٌب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24168منصور كرٌم شحات كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

 23971تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز الشاذلى )الشاذلى تال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191118وفً تارٌخ 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191126وفً تارٌخ  19526ممدوح دمحم نجٌب صمر ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه االتجارٌه لتصبح جى سى  22312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  1

 للتورٌدات العمومٌه  

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح ارب مٌدٌكال   19191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح االسراء  21591تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  3

 للمماوالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مؤسسه  23931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  4

 ولٌف للتورٌدات العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر وتعبئه المواد الغذائٌه  افرٌكان أ

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لٌصبح  19446تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  5

 العمال كرٌتال وشبان وسور   Ecometalاٌكومٌتال 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الحمد  23363التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم21191119،  فى تارٌخ :   -  6

 للبالستٌن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم السٌد  13281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 ن والتفرٌغ(  دمحم عبدالشافى الجوهرى )الجوهرى للشح

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الحمد لفرز وتعبئه  22839تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  8

 وتبرٌد وتجمٌد وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه  

تم تعدٌٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم الى:  21848تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  9

 كمال رشاد بركات )سٌجما للتجاره والتوزٌع(  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح خٌرى  19174تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  11

 خلٌفه عٌد فرج )خلٌفه لتصنٌع االغذٌه(  

 Fourالى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  16242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  11

MOG   فور موج لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه 

بح فور الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتص 19576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  12

 (  4cornersكورنرز) 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  12173تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  13

 /الفارس للمماوالت والتورٌدات  

عدٌل السمه لتصبح /االتحاد للنمل الى: تم ت 23923تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  14

 والتورٌدات العمومٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح لولى  19948تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  15

 بوب  

ى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ال 15415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  16

 مصطفى بكار مصطفى غانم )المصطفى للرحالت ونمل العمال(  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح المتحده  9418تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  17

 للمماوالت والتورٌدات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح درٌم  21112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  18

 لالستثمار العمارى  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح انكو مصر اوتو  15265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  19

 نٌرجى  

 الى: ممدوح دمحم نجٌب صمر   19526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191126،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: ثالجه الدكتور   19526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191126،  فى تارٌخ :   -  21

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد  23971تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  22

 عبدالفتاح عبدالعزٌز الشاذلى )الشاذلى تال(  

 الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الٌوجد   11226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  23

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح هاٌبر  8641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  24

 الصدٌك  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الكرامة  23951تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  25

 دٌد وضبط ابواب السٌارات وتصلٌح مكن وتورٌدات  لصٌانة وتج

الى: تم اضافه سمه لتصبح مخبز الزٌن  3717تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  26

 السٌاحى  

ل السمه التجارٌه لتصبح الى: تم تعدٌ 17579تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  27

 المصطفى للمماوالت العامه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 19726برلم       21191112احمد ابراهٌم على الغباشى   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    11129العبد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة رمضان محمود سلٌمان محمود    - 1

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها وتسلم كل شرٌن حصتة ولٌس للشركة اى فروع داخل جمهورٌه    21191123

 مصر العربٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل وشرٌكة رمضان محمود سلٌمان  ، شركة تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لتصبح شركة اسماعٌل محمود عبدالجلٌ   - 2

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها وتسلم كل شرٌن    21191123، وفى تارٌخ    11129تضامن  سبك لٌدها برلم : 

 حصتة ولٌس للشركة اى فروع داخل جمهورٌه مصر العربٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    14681شركة محمود دمحم فهمى عبدهللا و عادل دمحم رمضان عبدالمادر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1251110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 14125دمحم زكى  ٌوسف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركة زكى -  2

 جنٌه   61111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 14125، سبك لٌدها برلم ، تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لتصبح / شركه زكى دمحم زكى ٌوسف وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  -  3

 جنٌه   61111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191118وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191114وفً تارٌخ   ، 9411شركه خالد رجب احمد حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   411110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف الت

وفً تارٌخ    9411تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح /شركة خالد رجب احمد النجار وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   411110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191114،

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 16767شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 16767ركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه ش -  7

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ   ، 9716شركه عبد هللا شعبان عبد هللا عٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  13617تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   21111110111مال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال 21191121تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    13617تم تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح عمر دمحم عٌد جمعه وشرٌكتٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 13617محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 13617شركة هاشم مبرون هاشم عشٌبة وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    13617تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة مى دمحم على متولى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   21111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال  21191121،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  9814والء علً الشافعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

بملن  شركه المهندسون  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات المطعه رلم    الـتأشٌر:

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم افتتح فى 

ه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، شركة تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌان -  2

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه  21191111وفً تارٌخ  9814تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

نٌع روالت بالستٌن بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تص -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33السادات المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1استرتٌش فٌلم افتتح فى 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  3

لـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21191111وفً تارٌخ  9814سبك لٌدها برلم    

بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  9814ٌدها برلم    والء علً الشافعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ل -  4

بملن  شركه المهندسون  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات المطعه رلم 

 منوف 9814 ولٌد برلم تابع 2119/ 11/ 1العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم افتتح فى 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، شركة  -  5

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه  21191111وفً تارٌخ  9814تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33السادات المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1استرتٌش فٌلم افتتح فى 

،  تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  -  6

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات  21191111وفً تارٌخ  9814سبك لٌدها برلم    

بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33المطعه رلم 

 منوف 9814رلم تابع ولٌد ب 2119/ 11/ 1افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  9814والء علً الشافعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

بملن  شركه المهندسون  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1تصنٌع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم افتتح فى  العرب بغرض

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، شركة  -  8

ن , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه تم تعدٌل العنوا 21191111وفً تارٌخ  9814تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33السادات المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1استرتٌش فٌلم افتتح فى 

العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون  -  9

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات  21191111وفً تارٌخ  9814سبك لٌدها برلم    

عرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم بملن  شركه المهندسون ال -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1افتتح فى 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  9814والء علً الشافعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

بملن  شركه المهندسون  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1تٌن استرتٌش فٌلم افتتح فى العرب بغرض تصنٌع روالت بالس

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، توصٌة  -  11

ر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 21191111وفً تارٌخ  9814بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تصنٌع روالت بالستٌن  -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33السادات المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1استرتٌش فٌلم افتتح فى 

والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه  -  12

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناصٌه السادات  21191111وفً تارٌخ  9814سبك لٌدها برلم    

ع روالت بالستٌن استرتٌش فٌلم بملن  شركه المهندسون العرب بغرض تصنٌ -بمحور المنطمه الصناعٌه السابعه 33المطعه رلم 

 منوف 9814ولٌد برلم تابع  2119/ 11/ 1افتتح فى 

 9754تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لتصبح شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوي وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

فرع للشركه بناحٌه السادات ورش الشباب مرحله اولى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه  21191119وفً تارٌخ 

نشاطه /تصنٌع وتجهٌز المخصبات الزراعٌه اودع برلم  -بالمنطمه الصناعٌه الخامسه بملن / فتحى عبدالجلٌل عبدالواحد  44لطعه 

 9754ولٌد برلم تابع  2119/11/9فى 4379

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  9754ن ،  سبك لٌدها برلم    شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوى وشر ٌكٌه ، شركة تضام -  14

بالمنطمه الصناعٌه  44العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع للشركه بناحٌه السادات ورش الشباب مرحله اولى لطعه 

ولٌد  2119/11/9فى 4379 نشاطه /تصنٌع وتجهٌز المخصبات الزراعٌه اودع برلم -الخامسه بملن / فتحى عبدالجلٌل عبدالواحد 

 9754برلم تابع 

تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة اسالم عمر الفٌشاوى وشرٌكه احمد دمحم  دمحم سلٌم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

الشباب مرحله تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع للشركه بناحٌه السادات ورش  21191119وفً تارٌخ  9754

نشاطه /تصنٌع وتجهٌز المخصبات الزراعٌه اودع  -بالمنطمه الصناعٌه الخامسه بملن / فتحى عبدالجلٌل عبدالواحد  44اولى لطعه 

 9754ولٌد برلم تابع  2119/11/9فى 4379برلم 

تم تعدٌل  21191117تارٌخ وفً  21674شركه عبدالنبى سٌد حسن داود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

بملن/شركة -( بالمنطمه محور الصناعٌه السابعه138العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاع فرع للشركة بالعنوان لطعه رلم )

 21674مستلزمات رى بالتنمٌط والممٌد برلم -خراطٌم رى بالتنمٌط-بغرض خراطٌم رى عادٌه -عبدالنبى سٌدحسن داود وشركاه

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  9716ه عبد هللا شعبان عبد هللا عٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شرك -  17

 محور خدمات الحى الثانى  16عماره رلم  7العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح السادات شمه رلم 

تم  21191121وفً تارٌخ  16767وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب -  18

 -مول دار مصر  -بالدور الثالث علوى  -ب (  311تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنواىن لٌصبح مكتب رلم )

 بملن / دمحم ابوزٌد دمحم دٌاب  -م . السادات  -المنطمة السكنٌة السابعه عشر 

تم  21191121وفً تارٌخ  16767شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 -مول دار مصر  -بالدور الثالث علوى  -ب (  311تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنواىن لٌصبح مكتب رلم )

 بملن / دمحم ابوزٌد دمحم دٌاب  -م . السادات  -المنطمة السكنٌة السابعه عشر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15512بنس للتوكٌالت التجارٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

سرس  -لجمهورٌة ناصٌتى شارع االربعٌن وشارع ا - 1( بالعمار رلم  2،  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المحل رلم ) 

 منوف 15512ولٌد برلم   2119/  11/  21اودع برلم    بتارٌخ رلم   -مدٌر الفرع احمد سامى فهٌم -اللٌان
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تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم  21191121وفً تارٌخ  15512الٌوجد ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

مدٌر الفرع -سرس اللٌان -ناصٌتى شارع االربعٌن وشارع الجمهورٌة  - 1( بالعمار رلم  2،  1افتتاح فرع بناحٌة المحل رلم ) 

 منوف 15512ولٌد برلم   2119/  11/  21اودع برلم    بتارٌخ رلم   -احمد سامى فهٌم 

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  14895شركه فاطمه ابراهٌم حافظ وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ابنى بٌتن بملن /احمد ٌسن ٌسن جمعه -مول المنطمه الثانٌه  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  14895شركه هانى عٌدوشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 ابنى بٌتن بملن /احمد ٌسن ٌسن جمعه -مول المنطمه الثانٌه  6تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح /محل رلم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  14895شركه فاطمه ابراهٌم حافظ وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 ابنى بٌتن بملن /احمد ٌسن ٌسن جمعه -مول المنطمه الثانٌه  6محل رلم العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  14895شركه هانى عٌدوشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 ن بملن /احمد ٌسن ٌسن جمعه ابنى بٌت-مول المنطمه الثانٌه  6الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح /محل رلم 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  6655شركه امام دمحم مرسً زاٌد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بهواش مركز منوف بملن هشام حاتم السٌد زاٌد 

نوانها لتصبح شركه حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركه وع -  27

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بهواش مركز منوف بملن هشام  21191131وفً تارٌخ  6655

 حاتم السٌد زاٌد 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  19591توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه ، -  28

المرحله الثانٌه ورش مشروعات الشباب امتداد المنطمه  17العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصح السادات لطعه 

 الخامسه بملن اسامه عبدالرحمن عبدهللا الخولى

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  19591بهواشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة دمحم احمد دمحم ال -  29

المرحله الثانٌه ورش مشروعات الشباب امتداد المنطمه  17العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصح السادات لطعه 

 الخامسه بملن اسامه عبدالرحمن عبدهللا الخولى

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والء علً الشافعً وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة  -  1

لصحى وشبكات المرالبة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف ا

وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه 

الخ( واكٌاس -وصله-والتورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  9814دوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   وا

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، شركة  -  2

النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت تضامن  تم تعدٌل 

الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات 

ال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخ( واكٌاس وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع -وصله-الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  9814روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم  -  3

تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة 

لمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات وا

االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره 

الخ( واكٌاس وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم -وصله-رى من البالستٌن )كوعاالدوات الكهربائٌه ومستلزمات 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  9814،  سبك لٌدها برلم   

وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والء علً الشافعً وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل  -  4

والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة 

وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه 

الخ( واكٌاس -وصله-التورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوعو

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  9814وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

عدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، شركة تم ت -  5

تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت 

مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة 

والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات 

خ( واكٌاس وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع ال-وصله-الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  9814روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم  -  6

تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة 

جة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات والمعدات الطبٌة ومحطات معال

االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره 

الخ( واكٌاس وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم -وصله-االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  9814،  سبك لٌدها برلم   

ة والء علً الشافعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌ -  7

والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة 

وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه 

الخ( واكٌاس -وصله-حركات الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوعوالتورٌدات العامه ولف الم

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  9814وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، توصٌة تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح ش -  8

بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت 

ت المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكا

والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات 

بالستٌن وتصنٌع الخ( واكٌاس وادوات وشنط -وصله-الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  9814روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم  -  9

تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة تعدٌل النشاط لٌصبح  

والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات 

والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره  االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخ( واكٌاس وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم -وصله-االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  9814،  سبك لٌدها برلم   

والء علً الشافعً وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة  -  11

والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة 

الت والغالٌات والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه وانذار الحرٌك والشال

الخ( واكٌاس -وصله-والتورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  9814ٌلم ،  سبك لٌدها برلم   وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش ف

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه ، شركة  -  11

د اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌ

الكهربائٌة والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات 

ٌدات العامه ولف المحركات والوالعات االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتور

الخ( واكٌاس وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع -وصله-الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  9814روالت استرتٌش فٌلم ،  سبك لٌدها برلم   

اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم  تم تعدٌل -  12

تعدٌل النشاط لٌصبح  تركٌب وصٌانة وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌة والتحكم والكروت االلكترونٌة والكابالت الكهربائٌة 

الصحى وشبكات المرالبة وانذار الحرٌك والشالالت والغالٌات والوالعات  والمعدات الطبٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف

االوتوماتٌكٌه وتركٌب وتورٌد وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره 

وادوات وشنط بالستٌن وتصنٌع روالت استرتٌش فٌلم الخ( واكٌاس -وصله-االدوات الكهربائٌه ومستلزمات رى من البالستٌن )كوع

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  9814،  سبك لٌدها برلم   

شركة محمود دمحم فهمى عبدهللا و عادل دمحم رمضان عبدالمادر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح الامة  -  13

لتصنٌع وتعبئة وتجارة اضافات االعالف )برٌمكسات ومركزات ( والفٌتامٌنات واالمالح المعدنٌة ومضادات  وتشغٌل مصنع

فطرٌات سوائل وبودرات وكذلن تجزئة وتعبئة الكٌماوٌات والمطهرات الصناعٌة عضوٌة وغٌر عضوٌة والمخصبات الزراعٌة 

،  سبك  1للوائح والموانٌن المنظمة لذلن وتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة وكذلن تسجٌل المستحضرات البٌطرٌة لصالح الشركة فى حدود ا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  14681لٌدها برلم   

شركة زكى دمحم زكى  ٌوسف وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط البناء الغراض التجارى واالدارى والسكنى  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  14125مار العمارى الى نشاط الشركه االساسى ،  سبك لٌدها برلم   واالستث

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لتصبح / شركه زكى دمحم زكى ٌوسف وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط البناء  -  15

وفً تارٌخ  14125رى والسكنى واالستثمار العمارى الى نشاط الشركه االساسى ،  سبك لٌدها برلم   الغراض التجارى واالدا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118

م تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه دمحم حسٌن حامد الٌمانى وشرٌكته )الٌمانى للصناعات البالستٌكٌه( ، شركة تضامن  ت -  16

منتجات حمن  -خراطٌم بالستٌن للرى  -تعدٌل نشاط الشركه لتصبح تصنٌع مواسٌر بالستٌن من البولى بروبلٌن من البى فى سى 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  11412مختلفه مستلزمات رى بالتنمٌط وكراسى بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

لٌمانى لتنظٌف االلطان ) دمحم حسٌن حامد الٌمانى وشرٌكته ( ، شركة تضامن  تم تعدٌل نشاط الشركه لتصبح تصنٌع شركة ا -  17

منتجات حمن مختلفه مستلزمات رى بالتنمٌط  -خراطٌم بالستٌن للرى  -مواسٌر بالستٌن من البولى بروبلٌن من البى فى سى 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191115فً تارٌخ و 11412وكراسى بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه عبد هللا شعبان عبد هللا عٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح استصالح واستزراع االراضى والتنمٌة  -  18

وفً  9716التعلٌمات ،  سبك لٌدها برلم   الزراعٌة والامة المشروعات السمكٌة والحٌوانٌه والداجنة والتصدٌر فى حدود ما تمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121تارٌخ 

شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  المماوالت العامة واالستثمار العمارى وانشطة البناء  -  19

 -طٌط المجتمعات العمرانٌة المتكاملة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات لالسكان العائلى واالدارى والتجارى والامة وتخ

التورٌدات العمومٌة ) فى مجال مواد البناء ولوازم المعمار والحداٌد والبوٌات واالدوات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة ومستلزمات 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191121خ وفً تارٌ 16767الورش والمصانع والحدٌد واالسمنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه ، شركة تضامن  المماوالت العامة واالستثمار العمارى وانشطة البناء لالسكان  -  21

التورٌدات  -جمٌع المرافك والخدمات العائلى واالدارى والتجارى والامة وتخطٌط المجتمعات العمرانٌة المتكاملة وتجهٌزها ب

العمومٌة ) فى مجال مواد البناء ولوازم المعمار والحداٌد والبوٌات واالدوات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة ومستلزمات الورش 

كة تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شر21191121وفً تارٌخ  16767والمصانع والحدٌد واالسمنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الكٌان المانونى   تم تعدٌل21191121وفً تارٌخ  16767شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح  39توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  1

 للصناعات الغذائٌه )ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى وشركاه (شركه اخوان الحلوانى 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  11412شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115،  فى تارٌخ :   -  2

 لتصبح شركه دمحم حسٌن حامد الٌمانى وشرٌكته )الٌمانى للصناعات البالستٌكٌه(

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  13617توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  3

 لتصبح شركة محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل اسم الشركه الى: ت 6655توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  4

 وعنوانها لتصبح شركه حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  1

ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى منفردا باسم الشركه وعنوانها التجارى امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وحك االلتراض 

برلم       21191112، تارٌخ :  1واالستدانه من البنون واجراء الرهون باسم الشركه وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 

39 

الحلوانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  ولٌد ابراهٌم سعد -  2

ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى منفردا باسم الشركه وعنوانها التجارى امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وحك االلتراض 

برلم       21191112، تارٌخ :  1وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  واالستدانه من البنون واجراء الرهون باسم الشركه

39 

ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  3

جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وحك االلتراض  ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى منفردا باسم الشركه وعنوانها التجارى امام

برلم       21191112، تارٌخ :  1واالستدانه من البنون واجراء الرهون باسم الشركه وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 

39 

لتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره وا -  4

ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى منفردا باسم الشركه وعنوانها التجارى امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وحك االلتراض 

لم   بر    21191112، تارٌخ :  1واالستدانه من البنون واجراء الرهون باسم الشركه وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 

39 

رضا شعبان شعبان البسطوٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع موكله  -  5

للشركاء المتضامنٌن السٌد/محمود دمحم فهمى عبدهللا والسٌد/عادل دمحم رمضان عبدالمادر والسٌد /رضا شعبان شعبان البسطوٌسى  

ردٌن امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولهم كافه السلطات الداره الشركه اما بالنسبه لبٌع ورهن اصول مجتمعٌن او منف

 14681برلم       21191112، تارٌخ :  1الشركه وكذلن االلتراض من البنون موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن  

تم اضافة الى بند االدارة والتولٌع ولمدٌر الشركة دمحم فرٌد محمود محمود فرٌد محمود شراره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  6

شراره ومحمود فرٌد محمود شراره التولٌع على كافة عمود االلتراض وكفالة الغٌر باسم الشركة وكذا حك الرهن لكافة انواعها 

الحكومٌة والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولهما  لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت ومنمول وذلن للنفس او للغٌر امام كافة الجهات

 6517برلم       21191113الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

فرٌد محمود  دمحم فرٌد محمود شراره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم اضافة الى بند االدارة والتولٌع ولمدٌر الشركة دمحم -  7

شراره ومحمود فرٌد محمود شراره التولٌع على كافة عمود االلتراض وكفالة الغٌر باسم الشركة وكذا حك الرهن لكافة انواعها 

لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت ومنمول وذلن للنفس او للغٌر امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولهما 

 6517برلم       21191113كٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الحك فى تو

محمود فرٌد محمود شراره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم اضافة الى بند االدارة والتولٌع ولمدٌر الشركة دمحم فرٌد محمود  -  8

لى كافة عمود االلتراض وكفالة الغٌر باسم الشركة وكذا حك الرهن لكافة انواعها شراره ومحمود فرٌد محمود شراره التولٌع ع

لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت ومنمول وذلن للنفس او للغٌر امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولهما 

 6517برلم       21191113ٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر مجتمع



 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 جشال يجو

دمحم فرٌد محمود شراره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم اضافة الى بند االدارة والتولٌع ولمدٌر الشركة دمحم فرٌد محمود  -  9

حك الرهن لكافة انواعها شراره ومحمود فرٌد محمود شراره التولٌع على كافة عمود االلتراض وكفالة الغٌر باسم الشركة وكذا 

لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت ومنمول وذلن للنفس او للغٌر امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولهما 

 6517برلم       21191113الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

امال كمال مصطفى الشرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم اضافه الى بند االداره والتولٌع ان ٌكون للشرٌكه المتضامنه  -  11

برلم       21191115امال كمال مصطفى الشرٌف الحك فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن بكافه انواعه ، تارٌخ : 

14357 

 ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد ابو زٌد دمحم -  11

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

كافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ب

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  12

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

مطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع وال

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121صارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والم

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  13

لجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع ا

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

وكافة الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  14

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  15

امنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتض

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ر خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدا

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

سئولٌة امام الجهات الرسمٌة اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والم -  16

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

ع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌ

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  17

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ٌاسر ذكى  -  18

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  19

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

طاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والم

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمص

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  21

ٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

دٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستن

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  21

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة  على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  22

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

سابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الح

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  23

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

ل والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعما

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشرك

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  24

الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل م

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  25

شركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ال

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -او بعض ماذكر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  26

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض ا

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشر -  27

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -الجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او با

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

لحك فى التولٌع على عمود الشراء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما ا -  28

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة   -  29

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

و زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود اٌمن اب -  31

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

لسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ا

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  31

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

غ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبال

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121د ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احم

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  32

واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121رٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللش

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  33

تخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مس

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  34

صالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ول

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌ

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى  -  35

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامال

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

رٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و ش -  36

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

المشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود و

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

سماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود احمد زكى دمحم ا -  37

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

نٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذ

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  38

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتح

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121 ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  39

منموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  41

ض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلترا

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

/ ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد  -  41

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  42

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121نون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او الب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  43

السٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى و

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  44

ك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الح

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

رٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  45

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  46

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  او تفوٌض اى منهم

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  47

العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ن او نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌ -  48

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  ت -  49

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  51

ك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم ح

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  51

صول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع ال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  52

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121ٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغ

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  53

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغر

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

مادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعت

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  54

مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌة للشركاء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسم -  55

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة الشكٌات وفتح وغلك 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتول -  56

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

والتولٌع على العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع 

الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة ب -  57

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

مل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعا

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  58

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع  والمطاع العام ولطاع االعمال

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121، تارٌخ :  وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  59

الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل م

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  61

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغ

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

تمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االع

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  61

مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

حك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان و

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

لرسمٌة نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ا -  62

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

غلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح و

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك  -  63

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد -  64

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

م وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767   برلم    21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  65

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

اع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولط

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121اسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن ب

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  66

ومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحك

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  67

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -نون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او الب

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  68

حها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصال

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -و تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل ا

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

عمود الشراء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على  -  69

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -نمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بال

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

لن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذ -  71

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

تى تتعلك المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌ -  71

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

رام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة واب

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  72

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسد

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  73

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

فع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ود

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121سٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما ال

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  74

مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -كر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذ

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  75

ن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌ

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  76

الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -م حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

الحك فى التولٌع على عمود  دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما -  77

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعل

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  -  78

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

كى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود احمد ز -  79

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة الس

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  81

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ و

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121بو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ا

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  81

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121و الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر ا

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  82

ٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمار

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ن دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌ -  83

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شر -  84

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767رلم   ب    21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  85

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  86

كاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتل

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مجتمعٌن او ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه  -  87

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  -  88

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121تارٌخ :  او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ،

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  89

توكٌل  منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  91

صول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع ال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زك -  91

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

و زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او دمحم اب -  92

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121نون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او الب

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  93

ارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌ

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  94

لتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى اال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  95

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

 ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد ابو زٌد دمحم -  96

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

فة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكا

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  97

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على  العام

الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة 

 16767برلم       21191121لن باسم الشركة ، تارٌخ : صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذ

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  98

مٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكو

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة 

 16767برلم       21191121لتعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : صور ا

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  99

لشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم ا

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

فتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال و

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  111

منٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضا

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة  على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

لٌة امام الجهات الرسمٌة ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئو -  111

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

لى الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة ع

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

رٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و ش -  112

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

نون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع الب

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

م عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة نجوى ابراهٌ -  113

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  114

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

طاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والم

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمص

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  115

ام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها ام

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

لمستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات ا

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  116

ٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمع

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

فراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك اال

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌة احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسم -  117

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة  -  118

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

اٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب و

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب   -  119

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  111

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو ز

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  -  111

دفع باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض و

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121لسٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما ا

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  -  112

تباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مر

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  113

ٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌ

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  114

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالج

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ما الحك فى التولٌع على عمود ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن له -  115

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

علك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تت

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن   -  116

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

براهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود نجوى ا -  117

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

سندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ال

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  118

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

غ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبال

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121د ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احم

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  119

تباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مر

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  121

ن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌ

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  121

الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -هم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

حك فى التولٌع على عمود احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما ال -  122

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -معامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ب

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة   -  123

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  124

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  125

تلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة ومم

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

معٌن او منفردٌن دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجت -  126

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌا -  127

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121ر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذك

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  128

لهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت و

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  129

لبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن وا

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر -  131

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او نجو -  131

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121لبنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او ا

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  132

لسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى وا

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  133

حك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن ال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌ -  134

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  135

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  136

كاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتل

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

امام الجهات الرسمٌة احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  137

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

لشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على ا

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

رٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و ش -  138

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

نون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع الب

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  139

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

لمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على العام ولطاع االعمال وا

الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة 

 16767برلم       21191121تارٌخ : صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  141

ة والمطاع المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌ

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة 

 16767برلم       21191121والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ :  صور التعامل مع البنون

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  141

ضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغرا

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتم

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  142

مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

الرسمٌة  ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات -  143

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة  على الشكٌات وفتح

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اال -  144

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

سحب واٌداع والتولٌع  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة نجوى ابراهٌم عبدالهادى سال -  145

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم و
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على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  146

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع  والمطاع العام ولطاع

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121م الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باس

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  147

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  148

اسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل ب

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

مال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس ال

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  149

ضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المت

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصد

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئ -  151

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مد -  151

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

عمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ال

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  احمد ابو -  152

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

سندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ال

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  -  153

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

لٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك المبالغ وتو
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 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ :  وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  -  154

ولهما حك لبض ودفع باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121تضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن الم

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  155

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او ال

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  156

الحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولص

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

لٌع على عمود ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التو -  157

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -شركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت ال

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

من اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وض -  158

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارط

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود نجوى ابراهٌم عبدالهاد -  159

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

التجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767  برلم     21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  161

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  161

ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121تضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن الم

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  162

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -نون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او الب

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  163

ا ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحه

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

لى عمود احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع ع -  164

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌ -  165

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  166

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121الخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم ا

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  167

ة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌ

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  168

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121و البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر ا

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  169

راضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  171

دٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفر

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة   -  171

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  172

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121ض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌ

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  173

ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة و

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

زلمه مجتمعٌن او نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل  -  174

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  دمحم ابو زٌد دمحم ابو -  175

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  176

نموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والم

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  177

الرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض و

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

د / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌ -  178

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  179

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

عمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع اال

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121شركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم ال

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  181

مٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكو

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121لتعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور ا

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  181

من اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وض

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

االعتمادات المستندٌة وكافة  الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  182

جتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع المتضامنٌن منفردٌن او م

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 
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ك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وح

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ات الرسمٌة اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجه -  183

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

تح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وف

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون -  184

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

ارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمص

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌ -  185

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

لهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكا

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767لم   بر    21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  186

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

لطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام و

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121باسم الشركة ، تارٌخ :  وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  187

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ :  وكافة

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  188

م الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باس

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ل وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس الما

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  189

متضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء ال

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

صدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واست

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع  -  191

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

تولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وال
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على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة   -  191

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

د زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احم -  192

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121: وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  193

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودف

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما الس

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  194

حدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وت

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ماذكر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  -  195

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع  باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -و الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر ا

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  -  196

ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع  باسم الشركة

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -وكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك ت

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  197

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌ

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  198

حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامن

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  199

لشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ا

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى ك

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  211

لحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما ا

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

 نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود -  211

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها  -  212

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب   -  213

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  214

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو ز

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  215

لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121هما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن و

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  216

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  217

والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

/ ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد  -  218

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  219

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121لبنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او ا

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  211

ت والمنموالت ولهم حك توكٌل او الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارا

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  211

االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شر -  212

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767رلم   ب    21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  213

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121م االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منه

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  214

العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عٌن او نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتم -  215

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  ش -  216

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121ارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، ت

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  217

حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  218

بٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن وال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر -  219

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

د زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او احم -  221

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121نون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او الب

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  221

م جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

مستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات ال

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  222

ن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌ

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

فراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك اال

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ركاء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للش -  223

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة الشكٌات وفتح وغلك الحساب

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

لمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وا -  224

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

لٌع على العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتو

الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة -  225

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

ع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل م

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  226

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

عمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع اال

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121لشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم ا

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  227

ة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121عامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور الت
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 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  228

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

لك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغ

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  229

ردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منف

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

الجهات الرسمٌة  نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام -  231

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌ

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  231

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

 ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم ابو زٌد دمحم -  232

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

كافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ب

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  233

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمط

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121رف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصا

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  234

ع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌ

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستند

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  235

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -و الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر ا

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 
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احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  236

سم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء با

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

فى التولٌع على عمود الشراء  دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك -  237

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -امالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمع

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء  دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  238

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

ارطات والصفمات التى تتعلك المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمش

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود اٌمن ابو زٌد دمحم  -  239

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  241

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتول

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  241

ورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واج

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌ

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  242

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او ال

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  243

حها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصال

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -و تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل ا

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ع على عمود نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌ -  244

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -كة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشر

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  245

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمش

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود دمحم ابو زٌد دمحم  -  246

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

نٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذ

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  247

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع و

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  248

ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121تضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن الم

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  249

كاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتل

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لمه مجتمعٌن او احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل ز -  251

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  دمحم زكى دمحم اسماعٌل  -  251

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121، تارٌخ : تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  252

ل او الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌ

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  253

صول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع ال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زك -  254

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  255

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121لغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او ا

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  256

راضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  257

ٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفرد

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  م -  258

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  259

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  261

شركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول ال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ماعٌل زلمه مجتمعٌن او احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اس -  261

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

سماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او احمد زكى دمحم ا -  262

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121بعض ماذكر ، تارٌخ :  او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  263

ت الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجها

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكاف

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  264

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  265

نٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع المتضام
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار 

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

م الجهات الرسمٌة للشركاء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة اما -  266

المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة وكافة الشك

 16767برلم       21191121صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  267

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

ن والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنو

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة اٌمن ابو زٌد  -  268

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  269

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

طاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والم

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121ارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمص

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  271

ٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

دٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستن

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  271

لتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك ا

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج ع

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  272

كاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للشر

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ت واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة على الشكٌات وفتح وغلك الحسابا

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

لتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة وا -  273

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

داع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شر -  274

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

لتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن ا

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  275

للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

ال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعم

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121كة ، تارٌخ : وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشر

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  276

ٌر الحكومٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغ

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشكٌات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االفراج عن راس المال وفتح وغلك االعتمادات المستندٌة 

 16767برلم       21191121مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ :  وكافة صور التعامل

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  277

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض  الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -كل او بعض ماذكر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  278

لهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها و

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفو

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

الشراء  دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود -  279

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

لهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن  -  281

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع 

تتعلك المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة  -  281

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

م كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  282

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

د كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121ارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، ت

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  283

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

فع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ود

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121سٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما ال

ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  284

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

دٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتس

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121تارٌخ :  وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ،

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  285

 الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ :  وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  286

تحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة و

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -ض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بع

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  -  287

ك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الح

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -هم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى من

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

 دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود -  288

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 -او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها  -  289

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

التى تتعلك  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على عمود  احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة -  291

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابر

 -بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر 

 16767برلم       21191121وللشرٌكٌن المتضامنٌن وهما السٌد / احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تارٌخ : 

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  291

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121غٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او ال

احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  292

واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم زكى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن  -  293

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767برلم       21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او منفردٌن دمحم زكى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  294

الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل او 

 16767لم   بر    21191121تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  295

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : او تفوٌض اى 

اٌمن ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  296

لكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممت

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ه مجتمعٌن او ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلم -  297

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او ٌاسر ذكى دمحم اسماعٌل زل -  298

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121ر ، تارٌخ : او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذك

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  299

م حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وله

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

نجوى ابراهٌم عبدالهادى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  311

ٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والب

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌ -  311

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  312

منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل 

 16767برلم       21191121او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  313

ضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن الحك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالرا

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم اسماعٌل زلمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دٌاب والسٌد / ٌاسر زكى دمحم اسماعٌل زلمه مجتمعٌن او  -  314

حك فى االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت ولهم حك توكٌل منفردٌن ال

 16767برلم       21191121او تفوٌض اى منهم االخر او الغٌر او البنون فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

من عضوٌة الشركة شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ،  عمر دمحم عٌد جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج -  315

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

عمر دمحم عٌد جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من عضوٌة الشركة شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ،  -  316

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

رٌن موصى  خروج من عضوٌة الشركة شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، عمر دمحم عٌد جمعه  توصٌة بسٌطة  ش -  317

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

عمر دمحم عٌد جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من عضوٌة الشركة شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ،  -  318

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من عضوٌة الشركة شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، عمر دمحم عٌد جمعه   -  319

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

امام دمحم مرسً  زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن/ امام دمحم مرسى لٌصح شرٌن موصى ،  -  311

 6655برلم       21191131تارٌخ : 

ام دمحم مرسً  زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن/ امام دمحم مرسى لٌصح شرٌن موصى ، ام -  311

 6655برلم       21191131تارٌخ : 

حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن/ امام دمحم مرسى لٌصح شرٌن موصى ،  -  312

 6655برلم       21191131تارٌخ : 

حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن/ امام دمحم مرسى لٌصح شرٌن موصى ،  -  313

 6655برلم       21191131تارٌخ : 

امام دمحم مرسً  زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن حاتم هشام  -  314

حاتم السٌد زاٌد وله حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى منفردا وله حك التعامل مع البنون والجهات الحكومٌه 

 6655برلم       21191131تارٌخ : والجهات الغٌر حكومٌه ، 

امام دمحم مرسً  زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن حاتم هشام  -  315

الحكومٌه حاتم السٌد زاٌد وله حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى منفردا وله حك التعامل مع البنون والجهات 

 6655برلم       21191131والجهات الغٌر حكومٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن حاتم  -  316

نفردا وله حك التعامل مع البنون والجهات الحكومٌه هشام حاتم السٌد زاٌد وله حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى م

 6655برلم       21191131والجهات الغٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن حاتم  -  317

والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى منفردا وله حك التعامل مع البنون والجهات الحكومٌه هشام حاتم السٌد زاٌد وله حك االداره 

 6655برلم       21191131والجهات الغٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 9814برلم       21191111ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : والء علً الشافعً وشركاه  شركة تضامن  ملخص  -  1

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه  شركة  -  2

 9814برلم       21191111تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه  شركة تضامن  تم تعدٌل اسم الشركه  -  3

 9814برلم       21191111ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 9814برلم       21191111والء علً الشافعً وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

عدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه  شركة تم ت -  5

 9814برلم       21191111تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

وشرٌكه  شركة تضامن   تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد -  6

 9814برلم       21191111ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 9814برلم       21191111والء علً الشافعً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه  توصٌة تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات  -  8

 9814برلم       21191111بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة   -  9

 9814برلم       21191111ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 9814برلم       21191111والء علً الشافعً وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم  سعٌد صالح طه عبٌد وشركاه  شركة  -  11

 9814برلم       21191111ه شركة تضامن ، تارٌخ : تضامن  ملخص ومشهر عن

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح المهندسون العرب للصٌانه والتورٌدات اٌكوم سعٌد صالح طه عبٌد وشرٌكه  شركة تضامن   -  12

 9814برلم       21191111ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

ادل دمحم رمضان عبدالمادر وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، شركة محمود دمحم فهمى عبدهللا و ع -  13

 14681برلم       21191112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة اخوان الحلوانى للصناعات الغذائٌه ) احمد ابراهٌم سعد الحلوانى وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  14

 39م   برل    21191112توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

شركه اخوان الحلوانً لتصنٌع الحلوي والحالوه الطحٌنه والطحٌنه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  15

 39برلم       21191112تارٌخ : 

مشهر شركه اخوان الحلوانً للصناعات الغذائٌه ) زٌن العابدٌن ابراهٌم سعد الحلوانً و شركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص و -  16

 39برلم       21191112عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه اخوان الحلوانى للصناعات الغذائٌه )ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى وشركاه (  توصٌة بسٌطة   -  17

 39برلم       21191112ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21191118ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة زكى دمحم زكى  -  18

14125 

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لتصبح / شركه زكى دمحم زكى ٌوسف وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  19

 14125برلم       21191118بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21191113فرٌد شراره و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه دمحم  -  21

6517 

برلم       21191114شركه خالد رجب احمد حسٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

9411 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح /شركة خالد رجب احمد النجار وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  22

 9411برلم       21191114تارٌخ : 

    21191115شركة / امال كمال مصطفى الشرٌف وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

 14357برلم   

برلم       21191117شركه عبدالنبى سٌد حسن داود وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

21674 

    21191121شركه عبد هللا شعبان عبد هللا عٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

 9716برلم   

    21191121ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة  احمد -  26

 16767برلم   

    21191121شركة  احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  27

 16767برلم   

ركة لتصبح شركة محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة تم تعدٌل اسم الش -  28

 13617برلم       21191121بسٌطة ، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح عمر دمحم عٌد جمعه وشرٌكتٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  29

 13617لم   بر    21191121تارٌخ : 

برلم       21191121محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

13617 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191121شركة هاشم مبرون هاشم عشٌبة وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

 13617برلم   

اسم الشركة لتصبح شركة مى دمحم على متولى وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  تم تعدٌل -  32

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  33

 13617برلم       21191121بسٌطة ، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح عمر دمحم عٌد جمعه وشرٌكتٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  34

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

برلم       21191121محمود جمال الدٌن دمحم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

13617 

    21191121شركة هاشم مبرون هاشم عشٌبة وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

 13617برلم   

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة مى دمحم على متولى وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  37

 13617برلم       21191121تارٌخ : 

برلم       21191131شركه امام دمحم مرسً زاٌد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  38

6655 

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لتصبح شركه حاتم هشام حاتم السٌد زاٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  39

 6655برلم       21191131خ : توصٌة بسٌطة ، تارٌ

برلم       21191131شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

19591 

برلم       21191131شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

19591 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 13214برلم       21191111، تارٌخ :  4261  2119/  6/  11 -دمحم احمد عبدالعظٌم نصار  ج  -  1

 11457برلم       21191112، تارٌخ :  4264نانسى عماد سعد عطا هللا نعمة هللا     -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 6866برلم       21191112، تارٌخ :  4268  2118/8/31 -اسالم احمد دمحم لدٌحه  ج -  3

 3632برلم       21191112، تارٌخ :  4271  2123/ 11/ 22عبدالمؤمن عبدالغفار سالم  ج فى  -  4

 7118برلم       21191112، تارٌخ :  4281مدحت فكري مصطفً عبد الباري  تجدٌد السجل   -  5

 7118برلم       21191112، تارٌخ :  4279مدحت فكري مصطفً عبد الباري  تجدٌد السجل   -  6

 7118برلم       21191112، تارٌخ :  4281مدحت فكرى مصطفى عبد البارى  تجدٌد السجل   -  7

 7511برلم       21191113، تارٌخ :  4299  2118/  12/  1 -تونس صالح عبد الموجود عبد ربه الجندى  ج  -  8

 11431برلم       21191113، تارٌخ :  4293  2124/ 11/ 25احمد اسماعٌل عبد الممصود بركات  التجدٌد التالى فى  -  9

 7511برلم       21191113، تارٌخ :  4297  2119/  11/  13 -تونس صالح الجندي عبد الموجود  ج  -  11

، تارٌخ :  4297  2119/  11/  13 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح تونس صالح عبد الموجود عبد ربه الجندى  ج  -  11

 7511برلم       21191113

 7511برلم       21191113، تارٌخ :  4298  2118/  12/  1 -تونس صالح عبد الموجود عبد ربه الجندى  ج  -  12

 7185برلم       21191118، تارٌخ :  347  2124/ 4/  13صالح اسماعٌل احمد السما  التجدٌد التالى فى  -  13

 8192برلم       21191118، تارٌخ :  4336  2116/  7/  25 -عبد الناصر دمحم عبد ربه عبد الواحد  ج  -  14

 14422برلم       21191118، تارٌخ :  4331  2119/  4/  9 - سماح دمحم رمضان الشنوانى  ج -  15

 4416برلم       21191118، تارٌخ :  4326  2124/  11/  24نعٌمه سعد الجارحً سعد  التجدٌد التالى فى  -  16

 14716لم   بر    21191118، تارٌخ :  4327  2124/  8/  3شربات سالمة عبدالمنعم الخولى  التجدٌد التالى فى  -  17

 5724برلم       21191119، تارٌخ :  4359  2121/ 8/ 2السٌد سعٌد على شعبان  التجدٌد التالى فى  -  18

 14618برلم       21191119، تارٌخ :  4368  2119/ 6/ 15عصام احمد دمحم احمد  ج  -  19

 11456برلم       21191119رٌخ : ، تا 4348  2119/  11/  9 -محمود احمد دمحم السٌد الفٌشاوى  ج  -  21

 4979برلم       21191119، تارٌخ :  4381  2115/  7/  17سالم عبدالحمٌد دمحم سالم  ج  -  21

 4979برلم       21191119، تارٌخ :  4382  2115/  7/ 16سالم عبدالحمٌد دمحم سالم  ج -  22

 373برلم       21191119تارٌخ :  ، 4372  2114/  1/ 15مصطفً دمحم حسٌن لمارح  ج  -  23

 373برلم       21191119، تارٌخ :  4373  2119/ 1/  14مصطفً دمحم حسٌن لمارح  ج  -  24

 373برلم       21191119، تارٌخ :  4374  2114/ 1/ 13مصطفً دمحم حسٌن لمارح  ج  -  25

 373برلم       21191119، تارٌخ :  4375  2119/ 1/ 12مصطفً دمحم حسٌن لمارح  ج  -  26

 9421برلم       21191111، تارٌخ :  4266  2123/ 3/ 11رجب عربً محمود النجار  التجدٌد التنالى فى  -  27

 7431برلم       21191111، تارٌخ :  4384  2119/  9/  3 -اٌمان احمد دمحم امبابً  ج  -  28

 8475برلم       21191111، تارٌخ :  4385  2116/  7/  31 -جمال عبد المنعم سلٌمان الغمرٌنً  ج  -  29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11311برلم       21191113، تارٌخ :  4428  2114/ 8/ 2عالء فتحى حامد المغربى  ج  -  31

 11311برلم       21191113، تارٌخ :  4429  2124/ 8/  2عالء فتحى حامد المغربى  التجدٌد التالى فى  -  31

 14311برلم       21191113، تارٌخ :  4418  2119/  3/  5 -حسنٌن سمٌر دمحم ملهط  ج  -  32

 8762برلم       21191113، تارٌخ :  4426  2122/ 2/ 25نورا احمد عبد المنعم حشاد  التجدٌد التالى فى  -  33

 11187برلم       21191113، تارٌخ :  4422  2124/ 5/ 25احمد صالح الدٌن عبده مصطفى  التجدٌد التالى فى  -  34

 13158برلم       21191113، تارٌخ :  4412  2117/ 12/ 1كرٌم مجدى جالل شعراوى  ج  -  35

 14899برلم       21191114، تارٌخ :  4446  2119/11/13-دمحم شعبان جاد صلٌحه  ج -  36

 12173برلم       21191114، تارٌخ :  4451  2116/11/12 -دمحم مسعود محروس عبد العزٌز  ج -  37

 6124برلم       21191114، تارٌخ :  4435  2117/  5/  1 -محمود احمد سٌد احمد الزٌات  ج  -  38

 14871برلم       21191114، تارٌخ :  4443  2119/  9/  27 -طلعت دمحم عاطف جابر سرحان  ج  -  39

 14738برلم       21191115، تارٌخ :  4464  2119/  8/  11 -صفاء فهمى دمحم نجم  ج  -  41

 14917برلم       21191115، تارٌخ :  4456  2124/ 11/ 13هاله دمحم حمدى عبدهللا  فكرى  التجدٌد التالى فى  -  41

 8645برلم       21191115، تارٌخ :  4458بهنساوي علً بهنساوي مصطفً     -  42

 8645برلم       21191115، تارٌخ :  4459ي مصطفً    بهنساوي علً بهنساو -  43

برلم       21191116، تارٌخ :  4487  2116 11/  11ٌسرى ابراهٌم عبد العزٌز الشوربجى ) مكتب الشوربجى (  ج  -  44

12188 

 5121برلم       21191116، تارٌخ :  4484دعاء عبد السالم علً عبد الحافظ     -  45

 5121برلم       21191116، تارٌخ :  4485د السالم علً عبد الحافظ    دعاء عب -  46

 14277برلم       21191116، تارٌخ :  4492  2124/ 2/ 19مصطفى ابراهٌم عبدالحمٌد صالح  التجدٌد التالى فى  -  47

 11927برلم       21191116، تارٌخ :  4495عصام محمود مرسى عوض     -  48

 3784برلم       21191116، تارٌخ :  4497  2114/2/5 -اح مسعود عبدالفتاح شلبً  جعبد الفت -  49

 3784برلم       21191116، تارٌخ :  4498  2119/2/5 -عبد الفتاح مسعود عبدالفتاح شلبً  ج -  51

 3784برلم       21191116، تارٌخ :  4499  2114/2/5 -عبد الفتاح مسعود عبدالفتاح شلبً  ج -  51

 3784برلم       21191116، تارٌخ :  4511  2119/2/5 -عبد الفتاح مسعود عبدالفتاح شلبً  ج -  52

 14214برلم       21191116، تارٌخ :  4481  2119/  1/  29 -دمحم حسن حماد عبد البارى حماد  ج  -  53

 4663برلم       21191117، تارٌخ :  4511  2115/ 2/  28فاطمه دمحممصطفً الباسوسً  ج  -  54

 4663برلم       21191117، تارٌخ :  4511  2111/ 2/ 27فاطمه دمحممصطفً الباسوسً  ج  -  55

 4663برلم       21191117، تارٌخ :  4512  2115/ 2/  26فاطمه دمحممصطفً الباسوسً  ج  -  56



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14111برلم       21191117، تارٌخ :  4517  2118/ 12/ 24شاهٌن للنمل )عماد عنتر عبدالمجٌد شاهٌن (  ج  -  57

 8231برلم       21191117، تارٌخ :  4513  2111/ 3/ 5حنان لندٌل عبد السٌد لندٌل  ج  -  58

 8231برلم       21191117، تارٌخ :  4514  2116/ 3/ 4حنان لندٌل عبد السٌد لندٌل  ج  -  59

 3783برلم       21191121، تارٌخ :  4544  2114/ 2/ 3شعبان احمد دمحم المعطر  ج  -  61

 3783برلم       21191121، تارٌخ :  4545شعبان احمد دمحم المعطر  تجدٌد السجل   -  61

 3783برلم       21191121، تارٌخ :  4546  2114/ 2/ 1شعبان احمد دمحم المعطر  ج  -  62

 3783برلم       21191121، تارٌخ :  4547  2119/ 1/  31بان احمد دمحم المعطر  ج شع -  63

 612برلم       21191121، تارٌخ :  4522  2119/7/8 -دمحم دمحم عبد الوهاب امام  ج -  64

 1829برلم       21191121، تارٌخ :  4521احمد زكً حافظ دمحم  تجدٌد السجل   -  65

 14913برلم       21191121، تارٌخ :  4551بد الحمٌد خطاب  تجدٌد السجل  دمحم مرضى ع -  66

 14761برلم       21191121، تارٌخ :  4549  2119/ 8/ 19دمحم شعبان عبدالمرضى الشرلاوى  ج  -  67

 11484برلم       21191121، تارٌخ :  4573عادل مصطفى كمال عبد الرحمن الدفراوى     -  68

 8746برلم       21191121، تارٌخ :  4576لطب ابو شوشه حمد     فوزي -  69

برلم       21191121، تارٌخ :  4569  2124/ 11/ 11عبدالحمٌد مشحوت عبدالحمٌد سراج الدٌن  التجدٌد التالى فى  -  71

15111 

 3759  برلم     21191121، تارٌخ :  4575  2119/  1/  12 -دمحم شحاته دمحم الدٌب  ج  -  71

 7467برلم       21191121، تارٌخ :  4561  2124/ 9/  25رجب جابر علً دمحم مراد  التجدٌد التالى فى  -  72

 11217برلم       21191122، تارٌخ :  4585  2115/ 11/ 21احمد دمحم احمد زغلول  ج  -  73

 14713برلم       21191122:  ، تارٌخ 4581  2119/  8/  3 -اسماء صابر محمود عبدالرحمن  ج  -  74

 14672برلم       21191123، تارٌخ :  4612  2119/  7/  7 -هانى مصطفى عبدالغفار البنا  ج -  75

 11197برلم       21191123، تارٌخ :  4621  2115/  11/  18 -ٌوسف فهمى ابراهٌم ٌوسف  ج -  76

 13516برلم       21191123، تارٌخ :  4611  2123/ 3/ 31محمود ناجى عبد الجواد محارب  ج فى  -  77

 14192برلم       21191123، تارٌخ :  4616  2119/1/21 -علٌه دمحم دمحم الشافعى  ج -  78

 9111برلم       21191123، تارٌخ :  4616  2112/  7/  11 -مجدي توفٌك دمحم المالح  ج  -  79

 9111برلم       21191123، تارٌخ :  4617  2117/  7/  11 -مجدي توفٌك دمحم المالح  ج -  81

 14733برلم       21191123، تارٌخ :  4615  2119/ 8/  9 -سمٌر شبل لطب دمحم  ج -  81

 11116برلم       21191123، تارٌخ :  4619  2119/  2/  23 -نجاح عبد الحمٌد جاد هللا عبد هللا  ج -  82

 4817برلم       21191124، تارٌخ :  4649  2111/5/6 -و سالم  ججمال عبد الموي دمحم اب -  83



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4817برلم       21191124، تارٌخ :  4651  2115/5/6 -جمال عبد الموي دمحم ابو سالم  ج -  84

 14532برلم       21191127، تارٌخ :  4661  2124/ 5/ 18اٌمن ابراهٌم على سعد الدٌن  ج فى  -  85

 15155برلم       21191127، تارٌخ :  4657  2119/  11/  26 -ستار عبدهللا الطاره  ج احمد عبدال -  86

 7253برلم       21191127، تارٌخ :  4654  2119/ 5/  29عبد الوهاب عبد المتجلً عبد الوهاب عطا  ج  -  87

 7253برلم       21191127، تارٌخ :  4655  2114/ 5/  28عبد الوهاب عبد المتجلً عبد الوهاب عطا  ج  -  88

 7253برلم       21191127، تارٌخ :  4656  2119/ 5/ 27عبد الوهاب عبد المتجلً عبد الوهاب عطا  ج  -  89

 14532برلم       21191127، تارٌخ :  4659  2124/ 5/ 18اٌمن ابراهٌم على سعد الدٌن  ج فى  -  91

 11468برلم       21191127، تارٌخ :  4663  2114/  11/  16 -سعدٌة عبد الرحمن عبد السمٌع ابو شادى  ج  -  91

 11468برلم       21191127، تارٌخ :  4664  2119/  11/  15 -سعدٌة عبد الرحمن عبد السمٌع ابو شادى  ج  -  92

 7326برلم       21191127، تارٌخ :  4653  2119/ 7/ 3عبود عبد المعبود مصطفً عٌسً  ج عبد الم -  93

 6111برلم       21191127، تارٌخ :  4671  2122/ 2/ 9نوال عبدالوهاب دمحم الزول  ج فى  -  94

 9941برلم       21191128، تارٌخ :  4683  2114/  1/  21 -مراد عمر عبد المجٌد غراب  ج  -  95

 9941برلم       21191128، تارٌخ :  4684  2119/  1/  19 -مراد عمر عبد المجٌد غراب  ج  -  96

 14931برلم       21191128، تارٌخ :  4678  2119/  11/  19-صبحى عطٌه على مدكور  ج  -  97

 9238رلم   ب    21191129، تارٌخ :  4711  2117/  11/  18 -حنان فوزي عوض رضوان  ج  -  98

 11351برلم       21191129، تارٌخ :  4697  2124/ 8/ 19محمود دمحم شاهٌن شحاته  التجدٌد التالى فى  -  99

 14626برلم       21191129، تارٌخ :  4719سلوى ابراهٌم عبد السالم مصطفى     -  111

 7261برلم       21191131 ، تارٌخ : 4716  2119/  5/  29 -مصطفً احمد دمحم المارح  ج  -  111

 1798برلم       21191131، تارٌخ :  4738  2111/11/29 -صابحه عبدالوهاب عبدالفتاح  ج -  112

 1798برلم       21191131، تارٌخ :  4739  2116/11/28 -صابحه عبدالوهاب عبدالفتاح  ج -  113

 1798برلم       21191131تارٌخ :  ، 4741  2111/11/27 -صابحه عبدالوهاب عبدالفتاح  ج -  114

 1798برلم       21191131، تارٌخ :  4741  2116/11/29 -صابحه عبدالوهاب عبدالفتاح  ج -  115

 11128برلم       21191131، تارٌخ :  4724احمد هاشم عٌسً المعداوي     -  116

 11421برلم       21191131، تارٌخ :  4743  2124/ 11/ 21انتصار حافظ رٌاض عالم  التجدٌد التالى فى   -  117

 14958برلم       21191131، تارٌخ :  4744  2119/  11/  1 -حسام عبد الستار عبد المعطى اللٌثى  ج  -  118

 11141برلم       21191131، تارٌخ :  4762  2124/ 3/  3دمحم ابراهٌم عبد العزٌز شانه  التجدٌد التالى فى  -  119

    21191131، تارٌخ :  4755  2119/  6/  1 -اشرف عبدالغنى مبرون االشمونى)االشمونى للنمل والرحالت(  ج  -  111

 14574برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9941برلم       21191131، تارٌخ :  4761  2119/ 1/ 19فهٌمه عبد الحفٌظ دمحم همس  ج فى  -  111

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

، تارٌخ :  4274  2118/4/21 -شركة اخوان الحلوانى للصناعات الغذائٌه ) احمد ابراهٌم سعد الحلوانى وشركاه (  ج -  1

 39برلم       21191112

برلم       21191112، تارٌخ :  4274  2118/4/21 -شركه اخوان الحلوانً لتصنٌع الحلوي والحالوه الطحٌنه والطحٌنه  ج -  2

39 

، تارٌخ  4274  2118/4/21 -شركه اخوان الحلوانً للصناعات الغذائٌه ) زٌن العابدٌن ابراهٌم سعد الحلوانً و شركاه (  ج -  3

 39برلم       21191112: 

 -تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه اخوان الحلوانى للصناعات الغذائٌه )ولٌد ابراهٌم سعد الحلوانى وشركاه (  ج -  4

 39برلم       21191112، تارٌخ :  4274  2118/4/21

 1734برلم       21191117، تارٌخ :  4322  2124/ 11/ 21الشركه االهلٌه للمنظفات الصناعٌه  التجدٌد التالى فى  -  5

    21191117، تارٌخ :  4322  2124/ 11/ 21الشركه االهلٌه للمنظفات الصناعٌه والصناعات الكٌماوٌه  التجدٌد التالى فى  -  6

 1734برلم   

  2124/ 11/ 21) ناسٌد كو (  التجدٌد التالى فى 1تعدل االسم التجاري لٌصبح الشركه االهلٌه للصناعات الكٌماوٌه ش م م  -  7

 1734برلم       21191117، تارٌخ :  4322

 13575برلم       21191118، تارٌخ :  4341  2123/ 3/  6شركة منٌر عبد الحمٌد حماد وشركاه  التجدٌد التالى فى  -  8

حسن احمد ٌوسف تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه النمكى لالستثمار العمارى والتنمٌه الزراعٌه واالنتاج الحٌوانى )عاطف  -  9

 14731برلم       21191111، تارٌخ :  4387  2124/ 8/ 6النمكى وشرٌكه(  التجدٌد التالى فى 

 9217برلم       21191114، تارٌخ :  3781  2122/ 11/ 3شركه هدي عبد الغفار عبد الحكٌم سالم وشركاها  ج فى  -  11

 2461برلم       21191115، تارٌخ :  4479  2112/9/15 -شركه دروٌش دروٌش عبدهللا وشرٌكه  ج -  11

 2461برلم       21191115، تارٌخ :  4481  2117/9/15 -شركه دروٌش دروٌش عبدهللا وشرٌكه  ج -  12

برلم       21191121، تارٌخ :  4518  2121/ 12/ 14شركة وائل فٌجان الكردى شاهٌن و شرٌكه  التجدٌد التالى فى  -  13

11318 

 14895برلم       21191122، تارٌخ :  4599  2119/11/12 -شركه فاطمه ابراهٌم حافظ وشرٌكها  ج -  14

 14895برلم       21191122، تارٌخ :  4599  2119/11/12 -شركه هانى عٌدوشرٌكته  ج -  15

 14895لم   بر    21191122، تارٌخ :  4599  2119/11/12 -شركه فاطمه ابراهٌم حافظ وشرٌكها  ج -  16

 14895برلم       21191122، تارٌخ :  4599  2119/11/12 -شركه هانى عٌدوشرٌكته  ج -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191123، تارٌخ :  4624  2119/  8/  12 -شركة عبد النبى دمحم عبد المنعم عبد السمٌع وشرٌكه  ج -  18

11316 

، تارٌخ :  4721  2118/  6/  19 -بد الحلٌم عثمان ابو سعد وشرٌكه  ج شركه عبد المؤمن ع -ابوسعد لتوزٌع البوتاجاز -  19

 6754برلم       21191131

 14751برلم       21191131، تارٌخ :  4745  2124/ 8/ 13شركة احمد دمحم محمود عزب وشركاه  ج فى  -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21191131لصالح البنن االهلى المصرى ش.م.م ، تارٌخ :  344عاطف سٌد محمود سٌد دراز  حافظه لٌد رهن تجارى رلم  -  1

 23175برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

لصالح البنن االهلى المصرى ش .م.م ، تارٌخ :  125شركه المروه للتنمٌه الزراعٌه  حافظه تجدٌد رهن تجارى رلم  -  1

 5برلم       21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


