
 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 الجٌزة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . 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

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

عن مكتب رحالت  247676برلم  21191117، لٌد فى  121110111دمحم اٌمن سٌد مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش حسن عٌسً متفرع من همفرس بوالق الدكرور 29ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع ما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : 

عن  247715برلم  21191119، لٌد فى  211110111، رأس ماله ،   ضٌاء مصطفً عصفور عبدالحكٌم  ، تاجر فرد -  2

 مكتب تصدٌر ، بجهة : كورنٌش النٌل وراق الحضر امام لسم الوراق

عن تجارة الدخان  238869برلم  21191111، لٌد فى  111110111على بخٌت ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

  من ش المدرسة االبتدائٌه صفط اللبنوالسجائر ، بجهة : ش دمحم عبد هللا

عن تجاره مواد  247729برلم  21191114، لٌد فى  511110111شعبان بسطاوي خلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش مكه المكرمه ناصٌه عزت ناهٌا بوالق الدكرور 1ؼذائٌه ) سوبر ماركت( ، بجهة : 

عن مكتب  247739برلم  21191115، لٌد فى  511110111اجر فرد ، رأس ماله ،  امٌر عبدالمنصؾ السٌد السٌد  ، ت -  5

ش سٌد ابوالؽٌط  2دعاٌه واعالن ما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

 ش احمد سالمه مدٌنه االمل امبابه

عن بالي  247775برلم  21191121، لٌد فى  211110111رأس ماله ،  علً حامد شاكر علً حسن  ، تاجر فرد ،  -  6

 م التحرٌر امبابه 8ش رلم  98استٌشن ، بجهة : 

عن تورٌدات  247785برلم  21191122، لٌد فى  511110111مٌرفت محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 من ش عمر بن العاص المطبعه فٌصل 16ر رلم ابراج االلٌزٌه بحوض الزم 8عمومٌه ، بجهة : عمار 

عن  247796برلم  21191123، لٌد فى  121110111رجب عبدالرسول محروس ابوعامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش دوار العمده ابورواش كرداسه

عن تجاره  247813برلم  21191127، لٌد فى  111110111خالد محمود حسن احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 امبابه 134ش المروه المومٌه العربٌه ناصٌه دمحم رشدي ارض الحداد سابما  14اكسسوارات كهربائٌه ، بجهة : 

 247827برلم  21191129، لٌد فى  111110111عبدالموجود فتحً عبدالموجود عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش عبدالحمٌد الشٌخ من ش المدس امبابه 11عن نمل عمال ورحالت ، بجهة : 

عن تجاره  247831برلم  21191129، لٌد فى  111110111فتحً حامد مصطفً النواوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش امبابه الرٌاضً ش التحرٌر امبابه 4احذٌه ، بجهة : 

عن مكتب  247834برلم  21191131، لٌد فى  121110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    نجالء اٌمن صابر عالء الدٌن -  12

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش جمال عبدالناصر البراجٌل اوسٌم

عن دعاٌه  247844برلم  21191131، لٌد فى  1111110111اٌمن راضً توفٌك علً هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 51ٌدات عمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : واعالن وتور

 ش محمود الجمٌل امبابه

عن ثالجه لحفظ  233151برلم  21191131، لٌد فى  1111110111توفٌك دمحم توفٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ، بجهة : شارع دمحم عبد هللا من شارع المسابن _بشتٌل _الوراقوتجمٌد المواد الؽذائٌه 

عن  247645برلم  21191111، لٌد فى  411110111عبدالموجود علً عبدالموجود سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مارس بجوار ش معهد االبحاث وراق الحضر الوراق 31ش  2محل عصٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطبعه  247651برلم  21191112، لٌد فى  211110111رسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان عوض بدوي الم -  16

مالبس فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا المالبس العسكرٌه وبعد الحصول علً التراخٌص 

 ش الفادي من طرٌك كعبٌش الطوابك فٌصل 38الالزمه ، بجهة : 

عن بٌع  247697برلم  21191119، لٌد فى  511110111سعٌد رٌاض جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مجدي -  17

 وتجاره احذٌه ، بجهة : اترٌس منشاه المناطر امبابه

عن مكتب  247712برلم  21191119، لٌد فى  51110111احمد مهدي احمد زٌدان بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 مكافحه الحشرات الصحه العامه ونالالت االمراض ، بجهة : ش عبدالفتاح السبعاوي برطس اوسٌماعمال نظافه و

عن مماوالت  247731برلم  21191114، لٌد فى  1111110111صالح منوفً دمحم مخدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ش رمسٌس الثانً من سهل حمره الهرم 19عامه ، بجهة : 

عن ورشه  247748برلم  21191116، لٌد فى  111110111عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا السٌد  -  21

 ش النجاح من ش المناٌه ناهٌا بوالق الدكرور 34تصنٌع موبٌلٌا ، بجهة : 

 عن 247745برلم  21191116، لٌد فى  211110111حسام طارق سٌد احمد بخاري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 برج التعاون بالزا ش فٌصل فٌصل 226التدرٌب والخدمات العلمٌه والبحثٌه ما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مكتب  247751برلم  21191117، لٌد فى  1111110111محمود حسن سٌؾ الدٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 امبابهم التحرٌر  28ش  52مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مشؽل ، بجهة  247753برلم  21191117، لٌد فى  1111110111سحر احمد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 : ش مسجد الخضر المعتمدٌه امام الوحده كرداسه

عن صٌدلٌه ،  247766برلم  21191121، لٌد فى  111110111شرٌؾ احمد سعٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ش الفالح ش النٌابه المهندسٌن 41بجهة : 

عن تورٌد  247794برلم  21191123، لٌد فى  1111110111حسٌن سامً احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

مسجد السالم من ش  ش 27وصٌانه االجهزه العلمٌه والمعملٌه وااللكترونٌه والتورٌدات العامه ما عدا مجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : 

 كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق

 247798برلم  21191123، لٌد فى  121110111صبري مصٌلحً عبدالحمٌد عبدالعاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش عباس نصر البراجٌل اوسٌم 26عن مكتب تورٌدات عمومٌه وتصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  247817برلم  21191124، لٌد فى  121110111رد ، رأس ماله ،  اسامه سعدالدٌن دمحم  ، تاجر ف -  27

 ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم

عن مكتبه  247819برلم  21191124، لٌد فى  111110111سناء احمد دمحم زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش المحطه 21وطباعه ما عدا خدمات االنترنت ما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : 

عن تورٌد مستلزمات  247824برلم  21191129، لٌد فى  511110111،   دمحم حسن ادرٌس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  29

الزراعه والمشاتل وانتاج شتالت الخضر و التصدر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه وتوزٌع كافه المستلزمات وتشمل 

ٌع الحاصالت الزراعٌه والنباتٌه االسمده والمخصبات والبذور واالعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالت والمعدات الزراعٌه وجم

 ش عٌسً الحمصانً المرٌوطٌه فٌصل 12الخضراء والجافه ومبٌدات الصحه العامه والكٌماوٌات ، بجهة : 

عن تعبئه  247639برلم  21191111، لٌد فى  111110111شكري حسن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش احمد عبدالمادر بشتٌل لعبه اوسٌم 31وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن خدمه رجال  247654برلم  21191112، لٌد فى  511110111جوزٌؾ سعٌد سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش اٌمن ناصر جامع الصالح م غ امبابه 11االعمال فً مجال اٌجار السٌارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره مالبس  247713برلم  21191119، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   امٌر عادل ؼٌاط درنس  ، تاجر فرد ، -  32

 ، بجهة : ش شحاته الجمل ناهٌا بوالق الدكرور

عن  247695برلم  21191118، لٌد فى  121110111كرم حنفى عبد الوهاب رحٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 وراق العربشارع داٌر الناحٌه  8تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تجاره  247714برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم حامد عبدالستار البطاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 وتوزٌع مٌاه معدنٌه ، بجهة : ش تفتٌش وردان منشاه المناطر

عن تورٌد  247723برلم  21191112، لٌد فى  511110111احمد حسن عبدالرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش خالد بن الولٌد من ش العروبه العمرانٌه 12تركٌب صٌانه اعمال كهربائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  247776برلم  21191121، لٌد فى  111110111فكتور سلٌمان لطفً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ش المخزن من ش ترعه الزمر عمرانٌه شرلٌه  19الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : عامه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا توزٌع اجهزه 

 العمرانٌه

عن اداره وتشؽٌل  247783برلم  21191122، لٌد فى  211110111هدي ناصر محمود علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش رشدان الدلً 8المنشات الرٌاضٌه ما عدا المالعب الرٌاضٌه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت   247797برلم  21191123، لٌد فى  121110111دمحم احمد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 داخلٌه دون السٌاحٌه ، بجهة : ش السوق المدٌم كرداسه

نٌع عن تص 232819برلم  21191123، لٌد فى  31111110111عادل عاطؾ فخري رشدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ٌناٌر من كورنٌش النٌل ورالالحضر 25مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  247812برلم  21191124، لٌد فى  121110111دمحم حماده دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 جٌل اوسٌممتعهد نمل عمال داخل  ج م ع فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : ش مبرون ابراهٌم البرا

عن ورشه  247818برلم  21191124، لٌد فى  511110111احمد دمحم ربٌع احمد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش شحاته علً ٌمٌن المحور ارض اللواء 93تصنٌع معادن ، بجهة : 

عن مكتب  247835برلم  21191131، لٌد فى  121110111محمود عهدي عبدالفتاح عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 تورٌد مشؽوالت حدٌدٌه ، بجهة : ش ابراهٌم عبدالمادر البراجٌل اوسٌم

عن التورٌدات  247838برلم  21191131، لٌد فى  1111110111سناده شفٌك دوس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 الدلً 313 ش محً الدٌن ابوالعز الدور الثالث شمه 42العمومٌه ، بجهة : 

عن  247843برلم  21191131، لٌد فى  1111110111خٌرٌه جبرائٌل ٌوسؾ جبرائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ع حدائك االهرام ش الجٌش الهرم 263تورٌد ابواب المصفحه والتورٌدات العمومٌه والمماوالت العامه ، بجهة : 

عن  247644برلم  21191111، لٌد فى  411110111جر فرد ، رأس ماله ،  عمار عبدالعظٌم عبداللطٌؾ احمد  ، تا -  45

 مجزر دواجن ، بجهة : ش دمحم الشرنوبً من ش دمحم الورالً المناشً البلد

عن مكتب  247648برلم  21191112، لٌد فى  111110111مهند ابراهٌم دمحم الدسولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

ححصول علً التراخٌص الالزمه فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : ش حنفً بهٌه بجوار منزل حمدي تسوٌك رٌاضً بعد ال

 الصٌرفً شرق البلد ناهٌا

عن مماوالت  247719برلم  21191119، لٌد فى  1111110111وسٌم سعٌد عبدالعزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ه االمل امبابهش سمٌر العطار مدنٌ 1عامه ، 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 دعاٌه واعالن  247732برلم  21191114، لٌد فى  1111110111دمحم سٌد محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

فٌما عدا اصدار الشٌكات والصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الححصول علً 

 ش الصحابه ارض اللواء بوالق الدكرور 21التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن توزٌع ادوٌه )  247743برلم  21191116، لٌد فى  111110111اشرؾ دمحم حافظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش اللؤاء ٌوسؾ ؼانم طرٌك كفر طهرمس فٌصل 5دون التجاره( ، بجهة : 

عن محا  247744برلم  21191116، لٌد فى  511110111ماله ،   عبدالرحمن هشام جابر حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس -  51

 ش طلعت حرب مدنٌه العمال امبابه 31بالي استٌشن ما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن ورشه  247751برلم  21191117، لٌد فى  1111110111عدلً نسٌم رزق عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حسٌب شلش وراق العرب الوراق ش 51مالبس ، بجهة : 

عن ورشه  247752برلم  21191117، لٌد فى  1111110111باسم محروص فهٌم بحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مالبس ، بجهة : ش فتحً سلطان وراق العرب الوراق

عن مستشفً ،  247777برلم  21191121، لٌد فى  121110111السٌد دمحم محمود ابو صفٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بجهة : ش التحرٌر صفط اللبن امبابه

عن مكتب  247815برلم  21191124، لٌد فى  121110111احمد منٌر محمود عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 جٌل اوسٌمرحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : ش درب العسكري البرا

عن مماوالت  247811برلم  21191124، لٌد فى  1111110111مالن جورج فتحً صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش مصطفً الؽٌطانً كمال حمزه م غ امبابه 4عامه فً مجال انشاء والتعمٌر واالعمال المٌكانٌكٌه وتورٌداتها ، بجهة : 

عن استثمار  247671برلم  21191113، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   احمد عاطؾ دمحم عباس  ، تاجر -  56

 ش عٌسوي اححمد بوالق الدكرور 35عماري ، بجهة : 

عن استثمار عماري  247715برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم السٌد حسنٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : ش حسٌن دمحم ناهٌا بوالق الدكرور

عن تورٌد معدات  247711م برل 21191119، لٌد فى  511110111دمحم محمود دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش لطفً حسونه الدور الخامس الدلً 4اضاءه حوامل الكامٌرات بدون الكامٌرات السلكٌه والالسلكٌه ، بجهة : 

عن مصنع  247719برلم  21191111، لٌد فى  121110111عبدالفتاح محمود دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 المجاري كرداسه مالبس جاهزه ، بجهة : ش بحري

عن بماله ، بجهة :  247718برلم  21191111، لٌد فى  121110111دمحم هدٌه عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش شهاب المهندسٌن 84

ت عن مكتب مماوال 247769برلم  21191121، لٌد فى  511110111دمحم مجدي حافظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش رمضان السٌد بشتٌل اوسٌم 14وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  212482برلم  21191117، لٌد فى  1511110111اٌمن فاروق ٌوسؾ ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 عمومٌه ، بجهة : شارع وصفى عمده وراق العرب جٌزه

عن تورٌد  247761برلم  21191117، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،   اسامه دمحم ابو المكارم عبدالجواد  ، تاجر -  63

 الورق الصحً ، بجهة : كفر حكٌم ش الشٌخ عبدالنعٌم بعرور

عن بٌع ادوات  247778برلم  21191121، لٌد فى  3111110111دمحم عماد سٌد كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ارض الشون من ش المنصورٌه الرئٌسً المنصورٌه منشاه المناطر كهربائٌه وتحؾ ودٌكور ، بجهة :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع طوب  244617برلم  21191122، لٌد فى  511110111احمد حامد محمود شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 اسمنتى ، بجهة : الطرٌك االبٌض بجوار محطة الصرؾ الصحى

عن مالبس جاهزه  247812برلم  21191127، لٌد فى  1111110111س ماله ،  فهد دمحم علً رجب  ، تاجر فرد ، رأ -  66

 مدٌنه العمال امبابه 1منزل رلم  21دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : بلون 

عن بٌع مالبس  247651برلم  21191112، لٌد فى  2111110111لٌندا طارق دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 اكتوبر عثمان محرم طالبٌه الهرم 6ش  2جهة : جاهزه ، ب

عن  247655برلم  21191112، لٌد فى  511110111فنٌاره جمعه عبدالسالم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 تربٌه وتسمٌن مواشً النتاج االلبان واللحوم ، بجهة : الشارع العمومً بجوار مسجد الوحده الكوم االحمر اوسٌم

عن مكتب تورٌد  247658برلم  21191112، لٌد فى  111110111سامح الشٌمً سعد الحنفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 الومٌتال ، بجهة : شرق البلد بجوار مزرعه الرشٌدي ناهٌا

عن  247694برلم  21191118، لٌد فى  121110111احمد عبد النبى حسن على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 شارع االٌمان من ش السٌنما وراق العرب 11مماوالت مصاعد ، بجهة : 

عن تجارة  242426برلم  21191118، لٌد فى  211110111عصام عبدالعزٌز السٌد عٌسوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش ابو المحاسن الشاذلً العجوزه 23منادٌل الورلٌه والكرتون ، بجهة : رلم 

عن تجاره ستائر  247714برلم  21191119، لٌد فى  111110111 محمود علً سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  72

 ومفروشات ، بجهة : ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

عن تربٌه وتسمٌن  247734برلم  21191114، لٌد فى  511110111احمد حازم سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 مواشً ، بجهة : الطرٌك العمومً شنباري

عن حلوٌات  247782برلم  21191122، لٌد فى  111110111ابوزٌد مراد بخٌت حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 العشرٌن بوالق الدكرور 2حاره الجامع ترعه عبدالعال  2ومكسرات ، بجهة : 

عن بالي  247821برلم  21191128، لٌد فى  751110111، رأس ماله ،  احمد دمحم محمود دمحم عرفه  ، تاجر فرد  -  75

 ل هضبه االهرام الهرم 427استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

مماوالت نمل عن  247831برلم  21191131، لٌد فى  111110111شٌماء صابر عدلً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش عبدالمجٌد سعٌد بشتٌل البلد اوسٌم 7، بجهة : 

عن مكتب  247841برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد سٌؾ الدٌن سٌد حمادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ب الدكرور ش خالد بن الولٌد حوض الحرمٌن 42تورٌدات مواد ؼذائٌه ومشروبات وخدمه تمدٌم وجبات جاهزه ، بجهة : 

عن ورشه  247662برلم  21191113، لٌد فى  121110111عشري دمحم مفتاح السعدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ش المستشار دمحم الجبالً المجزر االلً العمرانٌه 4الومٌتال ، بجهة : 

عن مكتب  247677برلم  21191117، لٌد فى  121110111ملكه حسن اسماعٌل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع ما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : ش االمام االزعر البراجٌل اوسٌم

عن انتاج وتوزٌع  247656برلم  21191112، لٌد فى  511110111سهام سٌد محمود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : ش علً مرجان من ش جمال عبدالناصر عزبه المفتً الوراق اؼانً وفٌدٌو كلٌب

عن تجاره  247669برلم  21191112، لٌد فى  111110111طارق ؼرٌب علً حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ش االعتماد االمام الؽزالً امبابه 35مكٌنات خٌاطه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  247681برلم  21191117، لٌد فى  511110111دالسمٌع عبد العظٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ عب -  82

ش العلمٌن مدٌنه  133، بجهة :  2119لسنه  164دعاٌه واعالن ومعالجه مٌاه وتورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر موافمه امنٌه برلم 

 المهندسٌن-الطلبه

 11عن مكتبه ، بجهة :  247687برلم  21191118، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،  مكتبه السعدنً  ، تاجر  -  83

 ش شرٌؾ التعاون الطالبٌه الهرم

عن ورشه  247724برلم  21191111، لٌد فى  311110111سحر  احمد محمود رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 ارض الحداد امبابهش الحجاز ش المومٌه العربٌه  8موبٌلٌا ، بجهة : 

عن مكتب تاجٌر  247741برلم  21191115، لٌد فى  251110111كرٌم رافت سعد عنتر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 سٌارات ، بجهة : ش السٌد دمحم من ش ترعه السواحل امبابه

عن  247781برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ش طلعت حرب مدٌنه التحرٌر امبابه 78ممله وتسالً ، بجهة : 

عن  247786 برلم 21191122، لٌد فى  5111110111نورا خمٌس شحده خمٌس ابو صبٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش الؽٌث العجوزه 11مركز تدرٌب علً مهارات المشروعات الصؽٌره فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن محل ادوات  247799برلم  21191123، لٌد فى  311110111دمحم ابراهٌم الحنفً الشامً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 طٌهش سعٌد الفولً من د الشٌن المرٌو 1صحٌه ، بجهة : 

عن تدوٌر  216163برلم  21191122، لٌد فى  1111110111مالن عادل اسحك مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 اخشاب ، بجهة : شارع ترعة الزمر بالجالتمه م امبابه

ورات تدرٌبٌه عن د 247816برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم حسن خلٌفه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 16فً مجاالت البٌوللوجٌه للطللبه والباحثٌن بالجامعات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 ش فتحً رحٌم المعتمدٌه

ت عن مماوال 247821برلم  21191128، لٌد فى  1511110111جون ماهر ؼندور لوندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 الدلً 31ش التحرٌر الدور السابع شمه  64عامه وتشطٌبات وصٌانه مبانً ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  247836برلم  21191131، لٌد فى  121110111احمد دمحم علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم

عن  247682برلم  21191117، لٌد فى  511110111م عبد السٌد ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌهاب عبد النعٌ -  93

 شارع دمحم النحاس المومٌه العربٌه 18مصنع مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  247691برلم  21191118، لٌد فى  211110111سعٌد دمحم عبد الفضٌل مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 شارع دمحمالسروجى متفرع من شارع العروبه  وراق العرب 22ات عمومٌه ، بجهة : تورٌد

عن هداٌا  247716برلم  21191111، لٌد فى  111110111عال احمد حامد زهٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ش الجهاد من مٌدان لبنان المهندسٌن 11واكسسوارات حرٌمً ، بجهة : 

عن  247696برلم  21191118، لٌد فى  1111110111ؾ جمال الجوهري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم شرٌ -  96

 15د ش احمد عرابً ؼرفه من شمه  91اداره محطات تموٌن السٌارات والخدمات المساعده لها وصٌانه محطات الولود ، بجهة : 

 المهندسٌن 17الدور 

عن تسوٌك الٌكترونً  247733برلم  21191114، لٌد فى  51110111رأس ماله ،  عبدهللا حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ،  -  97

 ن هضبه االهرام ش الضؽط العالً الهرم 135، بجهة : 



 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 مستلزمات طبٌه  247742برلم  21191116، لٌد فى  31110111نفٌن محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 الهرم 5ش ماجد حماد المرٌوطٌه شمه بالدور  5ات المستشفٌات ، بجهة : دون االدوٌه واالجهزه مستلزم

عن دعاٌه واعالن  247764برلم  21191121، لٌد فى  511110111رٌهام رشاد عٌاد فرح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

الحصول علً التراخٌص الالزمه ،  فٌما فٌما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ اال بعد

 ن البوابه الثالثه هضبه االهرام الهرم 77بجهة : 

عن مكتب  247763برلم  21191121، لٌد فى  211110111فهد عبدالعزٌز حسن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ش العمده كفر السلمانٌه  11نترنت ، بجهة : النشاء المالعب الرٌاضٌه و التسوٌك الرٌاضً ما عدا اصدار الصحؾ ووالمجالت واال

 وراق العرب الوراق

عن تسوٌك  247793برلم  21191123، لٌد فى  51110111شرٌفه احمد السٌد عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

وق ش ترعه المرٌوطٌه عماري وتشطٌبات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : برج الفار

 الهرم

عن تورٌد  245459برلم  21191124، لٌد فى  2511110111احمد بٌومى حمزه حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 وتصدٌر حاصالت زراعٌة ، بجهة : منزل جمعه حلمى جمعه برلاش من شارع المناشى

عن تركٌب وتصمٌم  212151برلم  21191124، لٌد فى  1111110111سٌد دمحم خالد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 شارع الدالش وراق الحضر الوراق 45وتصنٌع الٌفط االعالنٌة ، بجهة : 

عن مركز ؼسٌل  187111برلم  21191128، لٌد فى  511110111بولس بشاى تامر بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 منشاه المناطر -هة : المنصورٌه ترعه المنصورٌه و تشحٌم و ؼٌار زٌوت سٌارات ، بج

عن مكتب  247711برلم  21191119، لٌد فى  511110111احمد معوض شلبً شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش مسجد التوحٌد بوالق الدكرور 2مماوالت ، بجهة : 

عن اعمال  247692برلم  21191118، لٌد فى  111110111عالء الدٌن دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش عبدالفتاح سعٌد الطالبٌه  12البٌع بالمزاد وتمٌٌم وتثمٌن االراضً والعمارات وكافه المنموالت والتسوٌك العماري ، بجهة : 

 البحرٌه فٌصل

عن مكتب  247727برلم  21191113، لٌد فى  1511110111عادل عبدالاله دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش ربٌع ححسن من ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور 13تجاره اكسسوارات حرٌمً ولعب اطفال ، بجهة : 

عن حفر  247728برلم  21191114، لٌد فى  411110111شنوده عاطؾ عبدالمسٌح بسالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 م التحرٌر امبابه 4ش  31لحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : لٌزر فٌما عدا االنترنت وبعد ا

عن مماوالت  247736برلم  21191115، لٌد فى  5111110111دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ابع فٌصلش خالد بن الولٌد ححسن دمحم الدور الر 25عامه واستشارات هندسٌه ما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن  199161برلم  21191121، لٌد فى  111110111عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش المنصوٌره بجوار لهوه البسٌونً شمه بالدور االرضً  2مكتب محاصٌل زراعٌه ، بجهة : 

عن بٌع  247789برلم  21191122، لٌد فى  11111.000فٌصل عثمان امٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 امبابه-مدٌنه االمل-ش سالم خٌزه 8موباٌالت ، بجهة : رلم 

عن بٌع  247811برلم  21191123، لٌد فى  111110111حماد احمد حماد عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 امبابه ش عبدالحكٌم عبدالتواب العماره 36مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن مكتب  247837برلم  21191131، لٌد فى  121110111احمد دمحم نجٌب رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم



 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 محل  247699برلم  21191119، لٌد فى  11111.111خالد دمحمي المرسً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش رشاد دمحم ش الثالجه صفط اللبن بوالق الدكرور 1مجوهرات ، بجهة : 

عن  247717برلم  21191119، لٌد فى  251110111وائل اسامه الشرٌؾ عبدالفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بالي استٌشن ، بجهة : ابراج الشركه السعودٌه ناصٌه ش عثمان اباظه المرٌوطٌه العمرانٌه

عن مماوالت  247713برلم  21191119فى  ، لٌد 511110111محمود علً دٌاب خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش ؼزوه الخندق من ش ترعه الزمر ع غ العمرانٌه 7عمومٌه ، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  247741برلم  21191115، لٌد فى  1111110111احمد دمحم شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

بالدور  23ش عدنان المدنً شمه  31الكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : وتسوٌك الكترونً فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت و

 السادس المهندسٌن

عن تورٌدات  247749برلم  21191116، لٌد فى  511110111احمد مصطفً سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 عمومٌه ، بجهة : ش الشهٌد عمر عزت وراق العرب

عن  247755برلم  21191117، لٌد فى  511110111نس منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن دمحم ٌو -  119

 ش عثمان بن عفان الهرم 18تورٌدات عمومٌه ما عدا مجاالت التصدٌر ، بجهة : 

 عن جزاره 247773برلم  21191121، لٌد فى  511110111اسامه ممدوح احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش دمحم مؽاوري من ش المترٌه بشتٌل اوسٌم 1، بجهة : 

عن تجاره  247791برلم  21191122، لٌد فى  511110111محمود علً دمحم احمد بري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش دمحم علً منصور ش الصفطاوي البراجٌل اوسٌم 13االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : 

عن مطعم  247826برلم  21191129، لٌد فى  251110111ٌد صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اسامه محمود س -  122

 ش دمحم ابن حمد ال ثان اول فٌصل فٌصل 11كرٌب ، بجهة : 

عن مكتب  247659برلم  21191112، لٌد فى  111110111احمد السٌد احمد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 رحالت داخلٌه دون السٌاحه ، بجهة : الرهاوى منشاءه المناطرمتعهد نمل عمال و

عن  247661برلم  21191112، لٌد فى  51110111شرٌؾ الدٌن فاروق عثمان مكاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ع حدائك االهرام بوابه حورس الهرم 188خدمات حكومٌه ، بجهة : 

عن مخبز طبالً ،  247663برلم  21191113، لٌد فى  121110111د ، رأس ماله ،  صالح دمحم احمد حسن  ، تاجر فر -  125

 ش عاطؾ السٌد  من ش جمال عبدالناصر عزبة المفتً الوراق 38بجهة : 

عن بٌع  247675برلم  21191117، لٌد فى  121110111عبدالفتاح عامر خفاجً سٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 : ش المنصورٌه بجوار ممله جوهر كرداسهعصٌر لصب ، بجهة 

عن مكتب  247688برلم  21191118، لٌد فى  11110111اشرؾ السٌد لبٌب السٌد ؼراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 ش نصر ؼراب اوسٌم 14تاجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن  247747برلم  21191116، لٌد فى  211110111سعد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ش النبوي المهندس المهندسٌن العجوزه 6سوبر ماركت ، بجهة : 

عن هداٌا  247795برلم  21191123، لٌد فى  111110111حسٌن عبدهللا عبدالهادي السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 ش صالح سالم 81واكسسوارات ، بجهة : 

عن تجارة  241488برلم  21191122، لٌد فى  511110111لسٌد حسٌن ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد صالح ا -  131

 الهرم-شارع فٌصل-ب الفرلان 156وتعبئه مواد ؼذائٌه ومكمالت ومكسبات طعم ، بجهة : /



 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  247828برلم  21191129، لٌد فى  111110111رمضان عباس عبدالؽفار الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش الرشٌد من ش احمد عرابً المهندسٌن 59مؽسله ، بجهة : 

عن اصالح  247841برلم  21191131، لٌد فى  111110111سٌد اشرؾ السٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ش ابً ذر الؽفاري امتداد الوحده امبابه 2كاوتش السٌارات ، بجهة : 

عن  247657برلم  21191112، لٌد فى  111110111ه احمد الخرصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عزت عطٌ -  133

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش مسجد البهواشً اوسٌم

عن مكتب دلٌفري  247722برلم  21191113، لٌد فى  121110111مصطفً حسام دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش بٌن البلدٌن م عمبه العجوزه 91، بجهة : فٌما عدا االنترنت 

عن مصنع  247771برلم  21191121، لٌد فى  511110111سامً رمزي حبٌب اندراوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش ظاظا بسٌط البصراوي م غ امبابه 8مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  247813برلم  21191124، لٌد فى  121110111حسن ٌونس حسٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم

عن سوبر  247681برلم  21191117، لٌد فى  121110111رافت ٌونان سولاير حبشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 ش المشروع ش االلصر امبابه 3بجهة : ماركت ، 

عن  247638برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم علً عبدالتواب علً عبد التواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ش نبوي دمحم نصر االمام الؽزالً امبابه 18مكتب توزٌع مالبس ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  247547برلم  21191113، لٌد فى  111110111دى ٌوسؾ عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء حم -  139

 التصنٌع ، بجهة : وردان منشاة المناطر

عن سوبر  247681برلم  21191117، لٌد فى  121110111رافت ٌونان سولاير حبشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 اللصر امبابهش المشروع ش ا 3ماركت ، بجهة : 

عن تجاره  247689برلم  21191118، لٌد فى  2111110111عصام ربٌع سلطان عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش عمرو بن العاص من ش المعهد الدٌنً وراق العرب الوراق 8زٌتون جمله ، بجهة : 

عن تسوٌك عماري فٌما  247735برلم  21191115ٌد فى ، ل 611110111دمحم حسن دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش جامعه الدول العربٌه العجوزه 49عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن بالي  247746برلم  21191116، لٌد فى  111110111اسامه احمد احمد احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ش المرٌوطٌه الرئٌسً فٌصل 36فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : استٌشن 

عن مكتب  214519برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد عبد العظٌم عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 متعهد نمل عمال ، بجهة : شارع عبد العظٌم عٌد خالد بالدوراالول اوسٌم

عن تورٌدات  247791برلم  21191122، لٌد فى  511110111عبدهللا محمود صابر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ش السبع عزبه الصعاٌده امبابه 24ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن مصنع  247811برلم  21191124، لٌد فى  51110111احمد السٌد احمد جاد الرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 الوراق اكتوبر من ش التل وراق العرب 6ش  7مخبوزات ومعجنات للنفس والؽٌر ، بجهة : 

عن استٌراد  247698برلم  21191119، لٌد فى  5111110111دمحم فوزي فهمً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 وتصدٌر ، بجهة : ش امٌن الجنٌدي ناهٌا بوالق الدكرور



 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  247672برلم  21191117، لٌد فى  21110111ابراهٌم مجدي ابراهٌم دمحم ابوعٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ش سورٌا المهندسٌن 14تحصٌل فواتٌر وترجمه والوساطه فً انهاء اجراءات ووسٌط تامٌن ما عدا خدجمات االنترنت ، بجهة : 

عن  247674برلم  21191117، لٌد فى  111110111حسام شكري ابراهٌم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 بدالحمٌد سلٌمان من ش د/ شاهٌن العجوزهش ع 17محل البان ، بجهة : 

عن مركز  247712برلم  21191119، لٌد فى  611110111عبدالرحمن عبٌد امٌن عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش المصطفً من الحفرٌه اوسٌم 111تلوٌن دهانات ، بجهة : 

عن وشة تشؽٌل  163771برلم  21191114، لٌد فى  5111110111لطفى ذكى رجب شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بالستٌن ، بجهة : ش حسٌب عبد العال شلش من ش مدرسة النجاح وراق العرب

عن  247774برلم  21191121، لٌد فى  1111110111حسٌن حسن عبدالعال بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش مسجد الرحمه بشتٌل اوسٌم مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش جمال عبدالناصر من

عن انتاج  247823برلم  21191129، لٌد فى  5111110111احمد سامً دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ش المحروسه المهندسٌن شمه بالدور الثانً المهندسٌن 44سٌنمائً فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مكتبه فٌما عدا  247641برلم  21191111، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   دمحم صالح شبل فرج  ، تاجر -  154

 ماكٌنات التصوٌر واصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : ش المدرسه االعدادٌه وراق العرب الالوراق

عن مطعم فول  198665برلم  21191113، لٌد فى  111110111صبرى عظٌم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش الطوابك فٌصل 196وطعمٌه ، بجهة : 

عن  247678برلم  21191117، لٌد فى  121110111احمد عبدالنبً حسن عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش البصراوي م غ امبابه 19تورٌد لوازوم الكوافٌر ومستحضرات التجمٌل وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتبه  247665برلم  21191113، لٌد فى  211110111محمود سٌد امام علٌوه منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ش كارم دمحم من ش نصار البصراوي امبابه 6ما عدا خدمات االنترنت ما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه ، بجهة : 

عن  247668برلم  21191113، لٌد فى  5111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً محمود عبدالرحٌم وزٌري   -  158

 ش امٌن حرب ناهٌا بوالق الدكرور 6مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن  247716برلم  21191119، لٌد فى  111110111علً عبدالحمٌد مرسً عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور محل لتجاره االلمشه ، بجهة

عن  247765برلم  21191121، لٌد فى  511110111محمود دمحم ابراهٌم علً كرار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ص حدائك االهرام الهرم 171تخلٌص جمركً ، بجهة : 

عن مكتب  247754برلم  21191117، لٌد فى  111110111احمد عسران دمحم الزعبالوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش عبدالحكٌم عبدالتواب طرٌك بشتٌل م غ امبابه 1تورٌدات وخدمات هندسٌه ، بجهة : 

عن تنمٌه بشرٌه  247817برلم  21191128، لٌد فى  511110111احمد دمحم محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ل حدائك االهرام الهرم 427حصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد ال

عن مصنع  247646برلم  21191111، لٌد فى  511110111سامح رمسٌس لحظى بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 شارع على حنفى من عبد المادرالخولى من شارع عشره الوراق 59مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  247661برلم  21191112، لٌد فى  111110111المجٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى انور عبد  -  164

 متعهد  نمل عمال ، بجهة : شارع سوق الخمٌس منشاءه المناطر



 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 تنمٌه مواهب  247667برلم  21191113، لٌد فى  511110111سمر سعٌد لطفً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ش ابوجبل التعاون الهرم 11ٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : االطفال ف

عن تجاره  247711برلم  21191119، لٌد فى  111110111سٌد مصطفً السٌد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ش عدنان المنً مدنٌه الصحفٌن العجوزه 3المواشً والجمال ، بجهة : 

عن  247717برلم  21191111، لٌد فى  251110111عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالنبً عبدالمادر  -  167

 ش السودان المهندسٌن 381مكتب رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ونمل سٌاحً ، بجهة : 

د عن االستٌرا 247756برلم  21191117، لٌد فى  5111110111حسٌن عبده حسن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 39ش احمد ماهر مكتب رلم  6، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19والتصدٌر وتجاره االدوات الكهربائٌه ما عدا المجموعه 

عن مماوالت  247759برلم  21191117، لٌد فى  11110111عباس علً حسن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 لعارؾ باهلل كفر حكٌمعمومٌه ، بجهة : ترعه الشرٌؾ بجوار مسجد ا

عن مصنع  247771برلم  21191121، لٌد فى  511110111بحر ظرٌؾ بحر شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ش لدسً ٌوسؾ من ش االلصر المنٌره الؽربٌه امبابه 4مالبس ، بجهة : 

عن تجمٌع وصالت  247811برلم  21191123فى ، لٌد  251110111ٌاسر دمحم السعٌد المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 المٌاه لزوم االدوات الصحٌه ، بجهة : خلؾ ابراج ابوالخٌر المرٌوطٌه الهرم

عن مكتب  247814برلم  21191124، لٌد فى  121110111احمد شبل الزناتً ابوعرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 المٌام باعمال السٌاحٌه ، بجهة : ش ابراهٌم عبدالمادر البراجٌل اوسٌم رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع فٌما عدا

عن مصنع  247818برلم  21191128، لٌد فى  511110111عبدالرحمن خالد ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 ش البنان وراق الححضر الوراق 5مفروشات ، بجهة : 

عن معرض  247833برلم  21191131، لٌد فى  111110111هٌثم منصور حسن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 مدٌنه العمال امبابه 33بلون  13موبٌلٌا ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  51110111ي الصعٌدي   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها   ورثه المرحوم عادل احمد عبدالهاد -  1

 ش ابوالعال من عثمان محرم تمسٌم حسن فهٌم الطالبٌه 7، عن مكتب رحالت ، بجهة :  247679برلم  21191117

لٌدت فى ، 1111110111احمد هالل دمحم هالل وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه والمماوالت  ،رأس مالها    -  2

، عن تورٌدات عمومٌه والمماوالت ، بجهة : مكتب بجوار مسجد ناصر فاٌز اٌست درٌم مدخل لرٌه  247642برلم  21191111

 58طرٌك اسكندرٌه الصحراوي ن  5ابو ؼالب مخرج 

برلم  21191113،لٌدت فى  191110111مروه دمحم فتحً حسٌن وشرٌكها   شركة  ،  نمل ورحالت  ،رأس مالها    -  3

 أ ش هضبه االهرام الهرم 2ش  11عمار  1الدور  1، عن نمل ورحالت ، بجهة : شمه رلم  247725

،لٌدت فى  511110111الطنطاوٌه للمماوالت ) محمود علً محمود وشرٌكه(   شركة  ،  المماوالت العامه  ،رأس مالها    -  4

 طرٌك االبٌض برن الخٌام كرداسه، عن المماوالت العامه ، بجهة : ال 247671برلم  21191117



 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

،  247693برلم  21191118،لٌدت فى  111110111حسن ٌاسر وشرٌكه   شركة  ،  مكتب شحن داخلً  ،رأس مالها    -  5

 ش السودان العجوزه 421بالعمار رلم  2عن مكتب شحن داخلً ، بجهة : رلم 

والمماوالت العامه وتاجٌر المعدات واالجهزه بجمٌع انواعها -ٌه مصطفً احمد السٌد وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العموم -  6

برلم  21191117،لٌدت فى  2111110111للؽٌر ومعالجه المٌاه والصرؾ الصحً والصناعً صٌانه المنشات  ،رأس مالها   

ٌر ومعالجه المٌاه والصرؾ والمماوالت العامه وتاجٌر المعدات واالجهزه بجمٌع انواعها للؽ-، عن التورٌدات العمومٌه  247758

 ش المستشفً الهرم 29الصحً والصناعً صٌانه المنشات ، بجهة : 

 21191112،لٌدت فى  121110111شركه جون فوزي صبحً عبده وشرٌكته   شركة  ،  تجاره مصوؼات  ،رأس مالها    -  7

 ش المحالوي الدلً 11، عن تجاره مصوؼات ، بجهة :  247647برلم 

،لٌدت فى  511110111 سٌد عبدالمجٌد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره سٌارات وتورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها   احمد دمحم -  8

ش ابوبكر الصدٌك مدٌنه االمل محور عرابً  18، عن تجاره سٌارات وتورٌدات عمومٌه ، بجهة :  247787برلم  21191122

 امبابه

واالستثمار العماري ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت(  ،رأس اٌمن فتحً حسن وشرٌكه   شركة  ،  التسوٌك  -  9

، عن التسوٌك واالستثمار العماري ) فٌما عدا اصدار الصحؾ  247788برلم  21191122،لٌدت فى  511110111مالها   

 ن كفر طهرمس بوالق الدكروربالدور االرضً ش عبدالفتاح مححرم من ش المساك 1والمجالت واالنترنت( ، بجهة : العمار رلم 

مصطفً دمحم عبدالودود وشركاه   شركة  ،  خدمات انتاجٌه ومستلزمات انتاج سٌنمتئً ووسٌط فنً رٌجٌسر فٌما عدا  -  11

، عن خدمات انتاجٌه ومستلزمات انتاج سٌنمتئً  247664برلم  21191113،لٌدت فى  1151110111االنترنت  ،رأس مالها   

 أ انس بن مالن العجوزه 24سر فٌما عدا االنترنت ، بجهة : ووسٌط فنً رٌجٌ

،لٌدت  111110111هالل دمحم عبدالمجٌد وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر حاصالت زراعٌه وتورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  11

ٌدلٌه الدرٌسه ، عن تصدٌر حاصالت زراعٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : بنً سالمه بجوار ص 247684برلم  21191117فى 

 منشاه المناطر امبابه

ابناء حسٌن عبدالوهاب   شركة  ،  انشاء واداره الممطاعم التورٌدات والمماوالت العمومٌه الشحن والتوصٌل الداخلً  ،رأس  -  12

مٌه ، عن انشاء واداره الممطاعم التورٌدات والمماوالت العمو 247772برلم  21191121،لٌدت فى  2111110111مالها   

 ش صبري ابولمر من ش اللبٌنً لسم الهرم 11الشحن والتوصٌل الداخلً ، بجهة : 

توكٌالت تجارٌه  ،رأس مالها   -هانً ناجح ششتاوي وشرٌكه   شركة  ،  صٌانه االجهزه المنزلٌه والكهربائٌه  -  13

توكٌالت تجارٌه ، بجهة : المحل -بائٌه ، عن صٌانه االجهزه المنزلٌه والكهر 247814برلم  21191127،لٌدت فى  111110111

 ه مكرر ش العشرٌن بجوار كافٌه الؾ لٌله ولٌله حدائك االهرام 52بالدور االرضً الكائن فً 

سماح حسٌن عبدالعزٌز فتوح وشرٌكها   شركة  ،  التدرٌب واالستشارات فً التنمٌه البشرٌه واالدارٌه فٌما عدا االنترنت  -  14

، عن التدرٌب  247666برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   وبعد الححصول علً 

ش المسبن من  28واالستشارات فً التنمٌه البشرٌه واالدارٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الححصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 ش الشهٌد احمد حمدي حً الهرم

وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه داخل جمهورٌه مصر العربٌه  ،رأس مالها    ٌوسؾ دمحم احمد هارون -  15

، عن تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه داخل جمهورٌه مصر العربٌه ،  247819برلم  21191128،لٌدت فى  1151110111

 ل البوابه الرابعه ش الجٌش حدائك االهرام الهرم 419بجهة : 

،لٌدت فى  1111110111 حسٌن عبدالواجد وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه واستثمار عماري  ،رأس مالها   عبدهللا -  16

، عن مماوالت عمومٌه واستثمار عماري ، بجهة : المنصورٌه الشارع الرئٌسً بجوار المستودع م  247839برلم  21191131

 المناطر



 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

،لٌدت  211110111انشاء وتشؽٌل مصنع لتعبئه المٌاه الجوفٌه  ،رأس مالها    تروت صابر و رومانً صابر   شركة  ،  -  17

ش حوض الرمال جزٌره دمحم  16، عن انشاء وتشؽٌل مصنع لتعبئه المٌاه الجوفٌه ، بجهة :  247641برلم  21191111فى 

 الوراق

 111110111ٌه لححساب الؽٌر  ،رأس مالها   خالد السعٌد وشرٌكته   شركة  ،   معمل لتصنٌع وتركٌبات االسنان الصناع -  18

أ ش  166، عن معمل لتصنٌع وتركٌبات االسنان الصناعٌه لححساب الؽٌر ، بجهة :  247737برلم  21191115،لٌدت فى 

 السودان العجوزه

، عن  247779برلم  21191121،لٌدت فى  191110111فادي منٌر وشرٌكه   شركة  ،  ادااره مطاعم  ،رأس مالها    -  19

 ش عباس عبدالنبً من ش نصر نصار من المومٌه الوراق 4ادااره مطاعم ، بجهة : 

،لٌدت  1111110111اشرؾ زٌد احمد زٌد وشرٌكه   شركة  ،   مواد ؼذائٌه وتحمٌص وطحن وتعبئه البن  ،رأس مالها    -  21

 أ ش التحرٌر الدلً 27، بجهة : ، عن مواد ؼذائٌه وتحمٌص وطحن وتعبئه البن  247649برلم  21191112فى 

،لٌدت فى  2111110111عاطؾ سٌد دمحم محمود وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه ومعمارٌه  ،رأس مالها    -  21

جامعه الدول العربٌه  41الدور الثالث عماره  7، عن مماوالت عامه ومعمارٌه ، بجهة : شمه  247673برلم  21191117

 المهندسٌن العجوزه

،لٌدت فى  111110111محمود نعمت هللا وراضً دمحم   شركة  ،  تاجٌر السٌارات لحساب الؽٌر  ،رأس مالها    -  22

 ش المرٌوطٌه بٌن فٌصل الهرم 19، عن تاجٌر السٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة :  247711برلم  21191119

برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111ها   ماهر ربٌع وهشام محمود   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مال -  23

 بعد االرضً الهرم 1الدور  2ش العمباوي من ش الكوثر من ش اللبٌنً شمه  8، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة :  247731

،لٌدت فى  151110111مجدي سٌد واحمد خالد   شركة  ،  تورٌدات مواد ؼذائٌه والمنظفات بانواعها  ،رأس مالها    -  24

 ش الحسٌن الدلً 95، عن تورٌدات مواد ؼذائٌه والمنظفات بانواعها ، بجهة :  247781برلم  21191121

والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وبٌع وتوزٌع وانتاج واستخالص عزه السٌد احمد محمود وشركائها   شركة  ،  التصدٌر  -  25

منتجات عسل النحل وسم النحلل ومشتالتهم وتصنٌع المستحضرات والمنتجات الؽذائٌه التكمٌلٌه والتجمٌلٌه المستخلصه من النحل 

ع لدي الؽٌر للمكمالت الؽذائٌه ومشتالاته و تجاره االعشاب اللطبٌه ومستخلصاتها والامه المفاصل ورعاٌتها وتشؽٌلها والتصنٌ

ومستحضرات التجمٌل الطبٌه وؼٌر الطبٌه والطبٌعٌه وؼٌر الطبٌعٌه سواء منتجات عسل النحل او ؼٌره وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع 

، عن  247685برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111السلع الؽذائٌه والمكمالت الؽذائٌه والتورٌدات   ،رأس مالها   

والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وبٌع وتوزٌع وانتاج واستخالص منتجات عسل النحل وسم النحلل ومشتالتهم وتصنٌع التصدٌر 

المستحضرات والمنتجات الؽذائٌه التكمٌلٌه والتجمٌلٌه المستخلصه من النحل ومشتالاته و تجاره االعشاب اللطبٌه ومستخلصاتها 

ع لدي الؽٌر للمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل الطبٌه وؼٌر الطبٌه والطبٌعٌه والامه المفاصل ورعاٌتها وتشؽٌلها والتصنٌ

وؼٌر الطبٌعٌه سواء منتجات عسل النحل او ؼٌره وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع السلع الؽذائٌه والمكمالت الؽذائٌه والتورٌدات ، بجهة : 

 ش مسجد العماد بالكوم االخضر الطالبٌه الهرم 19

د احمد محمود وشركائها   شركة  ،  العامه والتجارٌه بكل انواعها واالؼذٌه الخاصه والمنتجات العضوٌه عزه السٌ -  26

واالعالؾ والمركزات الحٌوانٌه والعصائر بانواعها واالعالؾ البٌطرٌه واضافاتها ومركزاتها واالسمده العضوٌه والحٌوٌه 

، عن العامه والتجارٌه بكل انواعها واالؼذٌه  247685برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111واللمطهرات  ،رأس مالها   

الخاصه والمنتجات العضوٌه واالعالؾ والمركزات الحٌوانٌه والعصائر بانواعها واالعالؾ البٌطرٌه واضافاتها ومركزاتها 

 الهرمش مسجد العماد بالكوم االخضر الطالبٌه  19واالسمده العضوٌه والحٌوٌه واللمطهرات ، بجهة : 

،لٌدت فى  111110111دمحم احمد ساري وشرٌكه   شركة  ،  اداره محطات بنزٌن واستثمار عماري  ،رأس مالها    -  27

 ش مصطفً محمود العمرانٌه 19، عن اداره محطات بنزٌن واستثمار عماري ، بجهة :  247757برلم  21191117

،لٌدت فى  251110111ال الكهرباء والتشطٌبات الداخلٌه  ،رأس مالها   دمحم مبرون وطاهر عبده   شركة  ،  مماوالت اعم -  28

 ش علً الشنوانً عزبه المفتً امبابه 4، عن مماوالت اعمال الكهرباء والتشطٌبات الداخلٌه ، بجهة :  247825برلم  21191129



 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

ه والتلٌفزٌونٌه واالفالم السٌنمائٌه وافالم الفٌدٌو احمد دمحم احمد محمود وشرٌكه   شركة  ،  انتاج المسلسالت والبرامج االذاعٌ -  29

والمسرحٌات واشرطه الكاست وصوره التوزٌع والتسوٌك والدعاٌه واالعالن والتصدٌر فٌما عد اصدار الصحؾ والمجالت 

عٌه ، عن انتاج المسلسالت والبرامج االذا 247842برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111واالنترنت   ،رأس مالها   

والتلٌفزٌونٌه واالفالم السٌنمائٌه وافالم الفٌدٌو والمسرحٌات واشرطه الكاست وصوره التوزٌع والتسوٌك والدعاٌه واالعالن 

 ش الصفا والمروه الطواٌك فٌصل 111والتصدٌر فٌما عد اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

برلم  21191111،لٌدت فى  81110111دات عمومٌه  ،رأس مالها   مصطفً اسالم السٌد وشرٌكته   شركة  ،  تورٌ -  31

 ش شمس االسالم من ش الثالجه صفط اللبن كرداسه 5، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة :  247643

  دمحم خمٌس سوٌلم وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات العمومٌه والمٌام باعمال تجاره ومماوالت جممٌع مواد البناء -  31

، عن المماوالت والتورٌدات العمومٌه والمٌام باعمال تجاره  247691برلم  21191118،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها   

 ش انور عالم طرٌك البراجٌل اوسٌم 51ومماوالت جممٌع مواد البناء ، بجهة : 

ت تجاره واسصتالح االراضً و تربٌه وتسمٌن مصطفً فرج عبدالحافظ وشرٌكه   شركة  ،   المماوالت العمومٌه والتورٌدا -  32

، عن المماوالت العمومٌه  247653برلم  21191112،لٌدت فى  5111110111المواشً واداره المطاعم   ،رأس مالها   

 والتورٌدات تجاره واسصتالح االراضً و تربٌه وتسمٌن المواشً واداره المطاعم ، بجهة : بهرمس منشاه المناطر بجوار المسجد

 الكبٌر

دمحم فوزي انور عبدالرحٌم وشرٌكه   شركة  ،   دعاٌه واعالن وبرمجه وتسوٌك المنتجات والتورٌدات العمومٌهفٌما عدا  -  33

خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس 

، عن دعاٌه واعالن وبرمجه وتسوٌك المنتجات والتورٌدات  247784برلم  21191122ى ،لٌدت ف 211110111مالها   

العمومٌهفٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول علً التراخٌص 

 ش الهرم مدكور الهرم 337الالزمه ، بجهة : 

،لٌدت فى  111110111كة  ،  مماوالت وصٌانه المحركات ولؾ المواتٌر  ،رأس مالها   خالد اسامه وشرٌكه   شر -  34

 ، عن مماوالت وصٌانه المحركات ولؾ المواتٌر ، بجهة : ش الشرفا بجوار مكتب برٌد الزٌدٌه اوسٌم 247686برلم  21191117

مه فٌما عدا اصدار الصحؾ واللمجالت واالنتر دمحم احمد كمال مصطفً حامد وشركاه   شركة  ،  نشر وتوزٌع كتب ترج -  35

، عن نشر وتوزٌع كتب  247767برلم  21191121،لٌدت فى  111110111نت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ  ،رأس مالها   

ش صالح سالم متفرع من عمار  36ترجمه فٌما عدا اصدار الصحؾ واللمجالت واالنتر نت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : 

 ٌاسر فٌصلبن 

شرٌؾ عبدالمادر شوشان وشركاه   شركة  ،   بٌع وشراء واستئجار وإدارة الفنادق السٌاحٌة والفنادق العائمة والمطاعم  -  36

العائمه والمرى السٌاحٌة واستؽاللها فى مجال الفندلة إللامة السٌاح وتمدٌم المأكوالت والمشروبات الٌهم وما ٌتصل بها من خدمات 

فى التعاون مع اى شركة اخرى تعمل فى مثل ؼرضها او شرائها او االندماج فٌها او االلتحاق بها وكذلن ادارة وتشؽٌل ولها الحك 

 11111110111( المملون للشركة بموجب شهادة بٌانات المطعم العائم )مٌرى رع(  ،رأس مالها    MERY RAHالمطعم العائم ) 

وشراء واستئجار وإدارة الفنادق السٌاحٌة والفنادق العائمة والمطاعم العائمه  ، عن بٌع 247768برلم  21191121،لٌدت فى 

والمرى السٌاحٌة واستؽاللها فى مجال الفندلة إللامة السٌاح وتمدٌم المأكوالت والمشروبات الٌهم وما ٌتصل بها من خدمات ولها 

الندماج فٌها او االلتحاق بها وكذلن ادارة وتشؽٌل الحك فى التعاون مع اى شركة اخرى تعمل فى مثل ؼرضها او شرائها او ا

ش ناجً فرٌد  18( المملون للشركة بموجب شهادة بٌانات المطعم العائم )مٌرى رع( ، بجهة :  MERY RAHالمطعم العائم ) 

 متفرع من ش محً الدٌن ابوالعز الدلً

زراعٌه واالسمده الزراعٌه والتماوي والبذور الزراعٌه حسٌن دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع المخصبات ال -  37

 21191129،لٌدت فى  511110111والمبٌدات الزراعٌه والمعدات الزراعٌه وبٌفوتات ولطع ؼٌارها والتصدٌر  ،رأس مالها   

بٌدات الزراعٌه ، عن تجاره وتوزٌع المخصبات الزراعٌه واالسمده الزراعٌه والتماوي والبذور الزراعٌه والم 247822برلم 

 ش الجامع الهرم 3والمعدات الزراعٌه وبٌفوتات ولطع ؼٌارها والتصدٌر ، بجهة : 

 247832برلم  21191131،لٌدت فى  111110111اٌهاب صابر سٌد وشرٌكته   شركة  ،  تاجٌر المولدات  ،رأس مالها    -  38

 الطالبٌه الهرم العمرانٌه 1ر الدور االول شمه رلم ش جعفر الصادق من عزالدٌن عم 4، عن تاجٌر المولدات ، بجهة : 



 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

،  247726برلم  21191113،لٌدت فى  51110111سمٌر نجٌب ؼالً وشرٌكه   شركة  ،  صٌدلٌه عامه  ،رأس مالها    -  39

 ش بدر الدٌن دلً 5عن صٌدلٌه عامه ، بجهة : 

برلم  21191111،لٌدت فى  21110111،رأس مالها    ورثه دمحم ثابت   شركة  ،  انتاج وتصنٌع خبز مدعم بلدي  -  41

 ش احمد الدجوي صفط اللبن بوال الدكرور 19، عن انتاج وتصنٌع خبز مدعم بلدي ، بجهة :  247637

 511110111احمد سٌد حسن وشركائه   شركة  ،  بٌع االدوات المكتبٌه والكتب المدرسٌه والنشر والتوزٌع  ،رأس مالها    -  41

ش دمحم  29، عن بٌع االدوات المكتبٌه والكتب المدرسٌه والنشر والتوزٌع ، بجهة :  247721برلم  21191111ى ،لٌدت ف

 عبدالسالم العمرانٌه

رمضان دمحم حسانٌن وشرٌكه   شركة  ،  انشاء محطه ولود وتموٌن سٌارات بٌع وشراء )بنزٌن وسوالر( مركز خدمه  -  42

ت والشحومات وكل المنتجات البترولٌه ومركز خدمه سٌارات متكامله وبٌع لطع ؼٌار السٌارات متكامله وتجاره كل انواع الزٌو

، عن انشاء محطه ولود وتموٌن سٌارات  247738برلم  21191115،لٌدت فى  3111110111وسوبر ماركت   ،رأس مالها   

شحومات وكل المنتجات البترولٌه ومركز خدمه بٌع وشراء )بنزٌن وسوالر( مركز خدمه متكامله وتجاره كل انواع الزٌوت وال

 سٌارات متكامله وبٌع لطع ؼٌار السٌارات وسوبر ماركت ، بجهة : طرٌك مصر اسٌوط امام مرور الحوامدٌه الحوامدٌه

فى ،لٌدت  2111110111اٌمن السٌد عبد الماسم وشرٌكته منً صابر حسن احمد   شركة  ،  النمل والرحالت  ،رأس مالها    -  43

ش حماد متفرع من  14بالدور االرضً بالعمار رلم  1، عن النمل والرحالت ، بجهة : الشمه رلم  247829برلم  21191129

 امتداد ش احمد عرابً طرٌك البراجٌل اوسٌم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  امر    21191112، وفى تارٌخ    246489منٌره جمال فهمً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191112، وفى تارٌخ    114851نور امام رشوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    237816طه دمحم سعد طه ابو دنٌا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 رهامر محو لترن التجا

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    245528عمرو دمحم دروٌش مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    197621هٌثم دمحم حسن احمد المرابع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 حو لترن التجارهامر م



 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

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    181722عادل احمد عبد الهادى الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  امر محو للوفاه

السجل  تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    187579رضا عزت دمحم دمحم المدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    225883محمود عبد النبى هاشمى شخلع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    211177ٌحٌى سمٌر عبد الحفٌظ مجاهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21191119، وفى تارٌخ    178821ربٌع دمحم مدبولى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191111ارٌخ ، وفى ت   211818امام دمحم دمحم البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    118512عبدالعظٌم  عنتر   بٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    162641سعاد جالل على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    173971دمحم معروؾ عبد الحمٌد معروؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191113، وفى تارٌخ    79449لم : دمحم عفٌفى عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 15

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    198759دمحم ابراهٌم احمد الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    114723سبك لٌده برلم :  جعفر دمحم عبد الحفٌظ  ،  تاجر فرد  ،    - 17

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191113، وفى تارٌخ    27611شولٌه السٌد عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191113، وفى تارٌخ    221811فرد  ،  سبك لٌده برلم :  جمال دمحم فرؼلى دمحم  ،  تاجر   - 19

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191113، وفى تارٌخ    152356سٌد حسن سٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    114157اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالحمٌد زكى عثمان  ،  ت   - 21

 امر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    198598محمود محسن دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 أمر محو لترن التجارة



 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

تم    21191115، وفى تارٌخ    212734لرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رضا موسى مرسى مرسى عبد ا   - 23

 محو/شطب السجل  امر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل  أمر    21191116، وفى تارٌخ    215727عمر حامد على على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    237188راهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اٌهاب دمحم سعد اب   - 25

 امر محو بالؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  أمر    21191116، وفى تارٌخ    215727عمر حامد على على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    179992لطٌؾ مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مدحت عبد ال   - 27

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    211891اشرؾ دمحم على عبد الموجود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    221451صالح ناصر احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    174821احمد شولى عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 هامر محو لترن التجار

تم    21191117، وفى تارٌخ    233158ابراهٌم عبد الممصود ابراهٌم جمعة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    221529مصطفى عبده وهبه عواجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32
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تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    181171جمٌل محمود ابو السعود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره السجل  امر محو
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جل  تم محو/شطب الس   21191121، وفى تارٌخ    115125حمزه مهدى فضل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191121، وفى تارٌخ    84156ثرٌا ابراهٌم عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 لترن التجاره
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تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    237885عماد دمحم ابراهٌم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191124، وفى تارٌخ    216544رلم : دمحم رجب عبد الونٌس بٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 41

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    243668بٌتر منٌر وصفً عزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    221434سبك لٌده برلم :   عطٌه عبد الرحمن سالم سالم  ،  تاجر فرد  ،   - 43

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191129، وفى تارٌخ    67834دمحم سعد دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 محو للوفاة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    224316،  سبك لٌده برلم :   عال نصر عبد اللطٌؾ حسٌن  ،  تاجر فرد   - 45

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    226911ٌحى نور الدٌن احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191129، وفى تارٌخ    78311ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : الحسٌن للماوالت  ،  تاج   - 47

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191129، وفى تارٌخ    78311حسٌن أحمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    165381ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد سعٌد احمد عثمان  ،  تاج   - 49

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    198844اٌناس احمد دمحم فتحى عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    131158ده  مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بدرى  سعٌد حمٌ   - 51

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    189191السعٌد عبد العظٌم عبدة دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    217177سناء ٌوسؾ مصطفى ذكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    243651حسٌن متولى حسٌن جمٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 ارهامر محو لترن التج

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    236239دمحم ٌسرى اسماعٌل السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    172891ناصر دمحم سٌؾ الدٌن الشوربجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 امر محو لترن التجاره  السجل

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   239983عبد المنعم احمد عبد المنعم نصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   211586دمحم عماد الدٌن فتحى عز الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   237774فتحٌة كمال احمد ؼز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   2111110111لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا
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تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   226945رد ،، سبك لٌده برلم اٌمن نبٌل دمحم دمحم ابو خضر  تاجر ف -  21
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   229296دمحم احمد كامل ابو الحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال   21191119وفً تارٌخ ،   229296اصبح /دمحم احمد كامل ابو الحسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   244121  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تامر سٌد احمد دمحم -  23

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , تم تعدٌل رأس الما  21191113وفً تارٌخ ،   191942سامح عبد الفتاح عبد هللا ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   121110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   181498سمٌح زكرٌا شحاته مرزوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال   21191113وفً تارٌخ ،   244466رمضان مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نجوي مصطفى  -  26

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ تم تعدٌل رأس المال   21191113وفً تارٌخ ،   193487خالد دمحم فؤاد نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   241422ماجد مكرم فرٌد لدٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   213985فهمى دمحم فهمى سند الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   242973اسامه صافً رشاد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   215151شافعى للمماوالت العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 نٌه ج  511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   214598دمحم المهدى دمحم فهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   219196هشام فكرى احمد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   174897اسامه دمحم نبٌل عبد الخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   232129صٌدلٌة دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   232129دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   246732عصام عاشور كامل علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   511110111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   221974دمحم خٌرى على رحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114ٌخ ، وفً تار  221974اصبح رحٌم لالنشاءات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   163771لطفى ذكى رجب شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   226735احمد عبدالحكٌم عوٌس حفناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   611110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   238352احمد زٌنهم عبد الصادق دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   211115نصر هللا على فرج حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   211127دمحم حسن عبد العال سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   191179دمحم عزت عثمان متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   139321نبٌل حلٌم ابراهٌم جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   111110111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   241815رٌمون زكرٌا زخاري الٌاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

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

تم تعدٌل رأس المال   21191117وفً تارٌخ ،   197561رلم دمحم عبد الرحمن عبدالرحمن ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  48

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

تم تعدٌل رأس المال   21191117وفً تارٌخ ،   197561دمحم عبد الرحمن عبدالرحمن ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   511110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر



 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 ,   21191117وفً تارٌخ ،   131138محروس عابد نٌاؾ اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   111911سبك لٌده برلم جمال دمحم احمد على حسن  تاجر فرد ،،  -  51

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   111911جمال  لبٌع االسمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   216153محمود مصطفى على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   212272ه برلم عصام حسن محمود عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  54

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   212399اٌمان دمحم فاٌد عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   351110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   17692صالح الدٌن دمحم نور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   131612ه برلم احمد دمحم  حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  57

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191121وفً تارٌخ ،   48811دمحم حسٌن جنٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ ،   48811جنٌدى للتجارة الدولٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   213718شرٌؾ ابراهٌم عطا ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   245815عماد عٌد دمحم ابو حبٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  21191122وفً تارٌخ ،   237164سٌد دمحم سٌد عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   117531خلؾ  دمحم دمحم دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 ه جنٌ  11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   231111سٌد هندى دمحم على سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   247211هشام عبدالجواد عٌد الحاج حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   158845اٌمن عامر دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   511110111التأشٌر:   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 , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   212151سٌد دمحم خالد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   151356سالمه ابراهٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   243542محمود كمال حسانٌن ؼالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   238716عزٌزه سٌد عبد الحمٌد ابو العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127 وفً تارٌخ ،  238887دمحم خالد اسماعٌل خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191128وفً تارٌخ ،   111738سعٌد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 ٌه جن  111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   198628دمحم على دمحم على جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191128وفً تارٌخ ،   198628 اصبح مكتب مماوالت متكامله دمحم علً دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  74

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   225719على حسن على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   511110111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   245289اٌمن عالء الدٌن عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   4111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   223245مكرم صبحى دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   228193رومانى عطٌه سفٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   511110111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   247748رضا السٌد عبدالرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   215136مٌالد ودٌع للد جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   198216هشام هنداوى محمود اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   1111110111س ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   141558ؼسان دمحم سامى هارون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131فً تارٌخ ، و  185294عادل احمد حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   111110111التأشٌر:   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 , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   194583احمد دمحم دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   5111110111،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   183297احمد ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131تارٌخ ، وفً   83737نوال ابراهٌم دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   119776ابراهٌم حمدى عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   233151توفٌك دمحم توفٌك دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   145173عماد الدٌن صالح دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   3111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   175875محمود سالم مصطفى عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

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

تم تعدٌل رأس   21191131رٌخ ، وفً تا  246324شادى شعبان عبدالصادق عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  247645عبدالموجود علً عبدالموجود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 مارس بجوار ش معهد االبحاث وراق الحضر الوراق 31ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  247644عمار عبدالعظٌم عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 المناشً البلدوصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرنوبً من ش دمحم الورالً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  247639شكري حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ش احمد عبدالمادر بشتٌل لعبه اوسٌم 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111 وفً تارٌخ 247638دمحم علً عبدالتواب علً عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش نبوي دمحم نصر االمام الؽزالً امبابه 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  247646سامح رمسٌس لحظى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ه الوراقشارع على حنفى من عبد المادرالخولى من شارع عشر 59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  247641دمحم صالح شبل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ، ش المدرسه االعدادٌه وراق العرب الالوراق



 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 ,  21191111وفً تارٌخ  231922جمال عبد العظٌم دمحم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 شارع مٌدان العمرانٌه الشرلٌه 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  247654جوزٌؾ سعٌد سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش اٌمن ناصر جامع الصالح م غ امبابه 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247648، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مهند ابراهٌم دمحم الدسولً -  9

 الـتأشٌر:   ، ش حنفً بهٌه بجوار منزل حمدي الصٌرفً شرق البلد ناهٌا

ان , تم تعدٌل العنو 21191112وفً تارٌخ  247655فنٌاره جمعه عبدالسالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الشارع العمومً بجوار مسجد الوحده الكوم االحمر اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247659احمد السٌد احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، الرهاوى منشاءه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  151418رد ،  سبك لٌده برلم    زكرٌا ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر ف -  12

 اول فٌصل الهرم 1شارع الجمال شمه رلم  3الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لٌصبح / 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191112وفً تارٌخ  247661هانى انور عبد المجٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، شارع سوق الخمٌس منشاءه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247651حنان عوض بدوي المرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش الفادي من طرٌك كعبٌش الطوابك فٌصل 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  247657فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عزت عطٌه احمد الخرصه ، تاجر  -  15

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد البهواشً اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  247661شرٌؾ الدٌن فاروق عثمان مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 م بوابه حورس الهرمع حدائك االهرا 188وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247658سامح الشٌمً سعد الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الـتأشٌر:   ، شرق البلد بجوار مزرعه الرشٌدي ناهٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247669طارق ؼرٌب علً حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش االعتماد االمام الؽزالً امبابه 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247651لٌندا طارق دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 اكتوبر عثمان محرم طالبٌه الهرم 6ش  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  247656حمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام سٌد م -  21

 الـتأشٌر:   ، ش علً مرجان من ش جمال عبدالناصر عزبه المفتً الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  198665صبرى عظٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش الطوابك فٌصل  196الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91235بهٌر  والى  حامد  جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شارع المسجد االلصى المهندسٌن لسم الدلى 9ٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247547شٌماء حمدي ٌوسؾ عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

لط وتعبئه مواد كٌماوٌه ومنظفات ومطهرات الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان وردان منشاه المناطر بنشاط التصنٌع بالخ

 فمط عشره االؾ جنٌها مصري فمط الؼٌر 11111براس مال 



 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  21191113وفً تارٌخ  164325محمود عبد العزٌز عبد هللا عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 اكتوبر 6-الحى السابع-المرٌكٌهمجمع ا-ارضً 69محل  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ برج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، اصبح شارع سعد الدٌن الشربٌنى من شارع رٌحان كفر طهرمس بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  241734ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌ -  26

 الـتأشٌر:   ، اصبح شارع سعد الدٌن الشربٌنى من شارع رٌحان كفر طهرمس بوالق الدكرور 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الـتأشٌر:   ، اصبح شارع الشٌخ على عبد الرازق الحجاز النزهه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، اصبح شارع الشٌخ على عبد الرازق الحجاز النزهه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247671احمد عاطؾ دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش عٌسوي اححمد بوالق الدكرور  35الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  247662عشري دمحم مفتاح السعدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش المستشار دمحم الجبالً المجزر االلً العمرانٌه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247667سمر سعٌد لطفً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش ابوجبل التعاون الهرم 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  247665بك لٌده برلم    محمود سٌد امام علٌوه منصور ، تاجر فرد ،  س -  32

 ش كارم دمحم من ش نصار البصراوي امبابه 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  247668مصطفً محمود عبدالرحٌم وزٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 حرب ناهٌا بوالق الدكرورش امٌن  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  246315على عاطؾ ابو حمده سٌد هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

د تمسٌم المعادى البساتٌن المعادى الماهرة بنشاط بٌع وصٌانة المحمول واكسسوار  9وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 ثالثون الؾ جنٌه الؼٌر 31111وراس مال  n.t .sمحمول والسمة التجارٌة ناشونال تكنولوجى سٌستم  ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  198665صبرى عطٌه عبد السالم لدافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

عشره االؾ جنٌه  11111فٌصل بنشاط فول وطعمٌه براس مال  ش الطوابك 196وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 مصري فمط الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247663صالح دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش عاطؾ السٌد  من ش جمال عبدالناصر عزبة المفتً الوراق 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247547مدى ٌوسؾ عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء ح -  37

 الـتأشٌر:   ، وردان منشاة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91235بهٌر  والى  حامد  جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 شارع المسجد االلصى المهندسٌن لسم الدلى 9الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247682اٌهاب عبد النعٌم عبد السٌد ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 شارع دمحم النحاس المومٌه العربٌه  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  231343برلم    نحمده منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  41

 ، اصبح ش الجمهورٌه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  247676دمحم اٌمن سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش حسن عٌسً متفرع من همفرس بوالق الدكرور 29، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247674حسام شكري ابراهٌم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش عبدالحمٌد سلٌمان من ش د/ شاهٌن العجوزه 17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247681رافت ٌونان سولاير حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش المشروع ش االلصر امبابه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247681شرٌؾ عبدالسمٌع عبد العظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المهندسٌن-ش العلمٌن مدٌنه الطلبه 133وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  161278فتحى عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الؽنى  -  45

 ش عزٌز راؼب البصراوى  امبابه 31وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

ان , تم تعدٌل العنو 21191117وفً تارٌخ  247672ابراهٌم مجدي ابراهٌم دمحم ابوعٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش سورٌا المهندسٌن 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247675عبدالفتاح عامر خفاجً سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، ش المنصورٌه بجوار ممله جوهر كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247677برلم    ملكه حسن اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  48

 الـتأشٌر:   ، ش االمام االزعر البراجٌل اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247678احمد عبدالنبً حسن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ش البصراوي م غ امبابه 19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  91154حسن  ابراهٌم  حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 سنتر المعتز التجارى خلؾ جاردٌنا-اكتوبر  6، اصبح/

نوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 21191118وفً تارٌخ  91154حسن  ابراهٌم  حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 سنتر المعتز التجارى خلؾ جاردٌنا-اكتوبر  6، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  247691سعٌد دمحم عبد الفضٌل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وراق العربشارع دمحمالسروجى متفرع من شارع العروبه   22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191118وفً تارٌخ  247687مكتبه السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش شرٌؾ التعاون الطالبٌه الهرم 11

تعدٌل العنوان , تم  21191118وفً تارٌخ  155532ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش الجابرى من ش الجمهورٌه العٌاط

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  247696احمد دمحم شرٌؾ جمال الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 المهندسٌن 17الدور  15د ش احمد عرابً ؼرفه من شمه  91وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  247695كرم حنفى عبد الوهاب رحٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 شارع داٌر الناحٌه وراق العرب  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191118وفً تارٌخ  81932امال حسن ٌوسؾ حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 ش محمود الشاٌب بماله تموٌنٌه 7الـتأشٌر:   ، حذؾ نشاط رئٌسى اخر محل بعزبة مطار امبابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81932امال حسن ٌوسؾ حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش الؽرٌب مٌت عمبه  58الـتأشٌر:   ، اصبح

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  247694مد عبد النبى حسن على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  59

 شارع االٌمان من ش السٌنما وراق العرب 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 21191118وفً تارٌخ  242426عصام عبدالعزٌز السٌد عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

براس مال -بنشاط منظفات ومنادٌل ورلٌه-ش ابو المحاسن الشاذلً العجوزه 23وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر رلم 

 عشرون الؾ جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  247689عصام ربٌع سلطان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش عمرو بن العاص من ش المعهد الدٌنً وراق العرب الوراق 8 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  247692عالء الدٌن دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش عبدالفتاح سعٌد الطالبٌه البحرٌه فٌصل 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191118وفً تارٌخ  158781سبك لٌده برلم      دروٌش لالحذٌة ، تاجر فرد ، -  63

 محطه الرمل c29محل -الدور االرضً-جراند بالزا-سان ستٌفانو-طرٌك الجٌش 399افتتاح فرع 

ن , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 21191118وفً تارٌخ  158781دروٌش لالحذٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 المنتزه-مٌامً-ش جمال عبدالناصر 257افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  247688اشرؾ السٌد لبٌب السٌد ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش نصر ؼراب اوسٌم 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  242426رد ،  سبك لٌده برلم    عصام عبدالعزٌز السٌد عٌسوي ، تاجر ف -  66

 ش ابو المحاسن الشاذلً العجوزه 23وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  156538اسعد عبد هللا وزٌر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 اكتوبر ثانً 6حً التاسع  2مكتب رلم -دور اول-محور جمال عبدالناصر-مبنى ز 2ر التعمٌر الـتأشٌر:   ، اصبح/ سنت

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  247717وائل اسامه الشرٌؾ عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ٌوطٌه العمرانٌهوصؾ الـتأشٌر:   ، ابراج الشركه السعودٌه ناصٌه ش عثمان اباظه المر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  247715دمحم السٌد حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ، ش حسٌن دمحم ناهٌا بوالق الدكرور

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    تم 21191119وفً تارٌخ  247711دمحم محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ش لطفً حسونه الدور الخامس الدلً 4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247714دمحم محمود علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247697د ،  سبك لٌده برلم    مجدي سعٌد رٌاض جرجس ، تاجر فر -  72

 الـتأشٌر:   ، اترٌس منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  211142مصطفى عبد البارى بٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 النبى فرٌد المومٌة العربٌة امبابة شارع عبد 7وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247711احمد معوض شلبً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش مسجد التوحٌد بوالق الدكرور  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119تارٌخ  وفً 247711سٌد مصطفً السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش عدنان المنً مدنٌه الصحفٌن العجوزه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247712احمد مهدي احمد زٌدان بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالفتاح السبعاوي برطس اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247713حمود علً دٌاب خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  77

 ش ؼزوه الخندق من ش ترعه الزمر ع غ العمرانٌه 7الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191119وفً تارٌخ  247713امٌر عادل ؼٌاط درنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، ش شحاته الجمل ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  247698دمحم فوزي فهمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 ، ش امٌن الجنٌدي ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  168484سٌد عاطؾ عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 شارع وٌصا واصؾ  4الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247714دمحم حامد عبدالستار البطاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، ش تفتٌش وردان منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247712عبدالرحمن عبٌد امٌن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ش المصطفً من الحفرٌه اوسٌم 111الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  247715لم    ضٌاء مصطفً عصفور عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  83

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كورنٌش النٌل وراق الحضر امام لسم الوراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247719وسٌم سعٌد عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ه االمل امبابهش سمٌر العطار مدنٌ 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  247716علً عبدالحمٌد مرسً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  244171اصبح محمود احمد دمحم المهدى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 شارع طارق بن زٌاد اللبٌنى فٌصل 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  244171محمود احمد دمحم المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ى فٌصلشارع طارق بن زٌاد اللبٌن 11الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  247699خالد دمحمي المرسً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 ش رشاد دمحم ش الثالجه صفط اللبن بوالق الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111ارٌخ وفً ت 247719عبدالفتاح محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الـتأشٌر:   ، ش بحري المجاري كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  247244فؤاد ولٌم فؤاد حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ش الخلفاء البحر االعظم  22الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  238869،  سبك لٌده برلم    على بخٌت ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد  -  91

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر فى ش دمحم عبد هللا من ش المدرسة االبتدائٌه صفط اللبن الجٌزة بنشاط تجارة الدخان والسجائر 

 عشرة االؾ جنٌه الؼٌر 11111براسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  232143د ،  سبك لٌده برلم    اٌمن على سالم حسن ، تاجر فر -  92

 الدلى-ب (-الشمتان ) أ   -شارع البطل احمد عبد العزٌز  41الـتأشٌر:   ، اصبح/

   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  151649صفاء حسٌن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ، اصبح /ش العروبه مسجد الرحمن طرٌك المرٌوطٌه 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  151649مكتب زلطه للمماوالت " صفاء حسٌن عبده " ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /ش العروبه مسجد الرحمن طرٌك المرٌوطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  247718دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم هدٌه عبدالعال -  95

 ش شهاب المهندسٌن 84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  184551عٌد للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ش المحطه بجوار نفك امبابه 211نوان محل رلم الؽاء الرئٌسى االخر بالع

تم  21191111وفً تارٌخ  184551اصبح عٌد بكار لتجارة المواتٌر والموتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ش المحطه بجوار نفك امبابه 211تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر بالعنوان محل رلم 

تم  21191111وفً تارٌخ  184551عٌد بكارلتجارة واصالح االطارارت والبطارٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 ش المحطه بجوار نفك امبابه 211تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  238869برلم    على بخٌت ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  99

 الـتأشٌر:   ،  ش دمحم عبد هللا من ش المدرسة االبتدائٌه صفط اللبن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  141138خالد ٌوسؾ عثمان طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ع الجٌزيش ربٌ 57الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  247716عال احمد حامد زهٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الجهاد من مٌدان لبنان المهندسٌن 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  217216حسام الدٌن عبد الحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 و حدائك االهرام البوابة الثانٌة الهرم91وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  247717دمحم عبدالنبً عبدالمادر عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش السودان المهندسٌن 381وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  184551عٌد عبد الفتاح بكار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سٌد -  114

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  247724سحر  احمد محمود رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش الحجاز ش المومٌه العربٌه ارض الحداد امبابه 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  247723احمد حسن عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش خالد بن الولٌد من ش العروبه العمرانٌه 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  232129، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صٌدلٌة دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم -  117

 ش حسن حمدى مساكن هٌئة التدرٌس جامعة الماهره بوالق الدكرور  15وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 



 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 , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  232129دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ش حسن حمدى مساكن هٌئة التدرٌس جامعة الماهره بوالق الدكرور  15الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  247715  ضٌاء مصطفً عصفور عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  119

 شارع العباسٌه الواٌلى الماهره 97وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247727عادل عبدالاله دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 سن من ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور ش ربٌع حح 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  213112اسالم السٌد ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع مزرعه بحٌرى طرٌك اوسٌم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  247722مصطفً حسام دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش بٌن البلدٌن م عمبه العجوزه 91الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  245414محمود عبد التواب سعٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 صلوصؾ الـتأشٌر:   ، شارع اجٌاد برج المروه مرٌوطٌه فٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  247729شعبان بسطاوي خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش مكه المكرمه ناصٌه عزت ناهٌا بوالق الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  171959محمود حسنى ثابت عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع شحات ابو الشاهد المعتمدٌه مركز كرداسه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  247733عبدهللا حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 من هضبه االهرام ش الضؽط العالً الهر 135الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  247728شنوده عاطؾ عبدالمسٌح بسالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 م التحرٌر امبابه 4ش  31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191114وفً تارٌخ  238917ٌاسر دمحم عبد الداٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 حارة براده من شارع برداه من االهرام  3الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  247731صالح منوفً دمحم مخدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش رمسٌس الثانً من سهل حمره الهرم 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  247734مد حازم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  121

 الـتأشٌر:   ، الطرٌك العمومً شنباري

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  112181هانم  عبدالحمٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الهرم-االرٌزونا-ش عٌسً 6، اصبح/   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  247732دمحم سٌد محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش الصحابه ارض اللواء بوالق الدكرور 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  163771لطفى ذكى رجب شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ،  ش حسٌب عبد العال شلش من ش مدرسة النجاح وراق العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  163771لطفى ذكى رجب شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

ش حسٌب عبد العال شلش من ش مدرسة النجاح وراق العرب بنشاط ورشة تشؽٌل  67الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 خمسمائة الؾ جنٌه الؼٌر 511111بالستٌن براسمال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  155118مجاهد دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

شارع محمود عسران ارض  17شارع ترعه الزمر وتوسعاتها الخلفٌه فً العمار رلم  4/ الـتأشٌر:   ، استدران العنوان اصبح

 محافظه-حً العجوزه -اللواء

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  155118مجاهد دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 جٌزة -كرداسة  -المعتمدٌة  ش محمود عسران  17الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  155118مجاهد دمحم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

شارع محمود عسران ارض  17شارع ترعه الزمر وتوسعاتها الخلفٌه فً العمار رلم  4الـتأشٌر:   ، استدران العنوان اصبح/ 

 محافظه-حً العجوزه -اللواء

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  155118مجاهد دمحم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 جٌزة -كرداسة  -ش محمود عسران المعتمدٌة   17الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  243318ده برلم    ابو الحسن حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  129

 شارع احمد الجزار من شارع جسر الكونٌسة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  215146اٌمان حمدى جابر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ن شارع البهواشى اوسٌم مركز اوسٌمالـتأشٌر:   ، اصبح شارع الرحمه م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  247736دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش خالد بن الولٌد ححسن دمحم الدور الرابع فٌصل 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  241356برلم    مٌنا كمٌل عطى حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  132

 ش المدٌنة المنوره من مدرسة النجاح وراق العرب  57الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  247735دمحم حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الدول العربٌه العجوزهش جامعه  49، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  247739امٌر عبدالمنصؾ السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش سٌد ابوالؽٌط ش احمد سالمه مدٌنه االمل امبابه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  247741م    كرٌم رافت سعد عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  135

 الـتأشٌر:   ، ش السٌد دمحم من ش ترعه السواحل امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  247741احمد دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 دور السادس المهندسٌنبال 23ش عدنان المدنً شمه  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  243318ابو الحسن حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 شارع احمد الجزار من شارع جسر الكونٌسة 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  247746اسامه احمد احمد احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 ش المرٌوطٌه الرئٌسً فٌصل 36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 21191116وفً تارٌخ  247745حسام طارق سٌد احمد بخاري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 برج التعاون بالزا ش فٌصل فٌصل 226وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  247748رضا السٌد عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش النجاح من ش المناٌه ناهٌا بوالق الدكرور 34الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  247742سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نفٌن محمود دمحم ال -  141

 الهرم 5ش ماجد حماد المرٌوطٌه شمه بالدور  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  247749احمد مصطفً سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 شٌر:   ، ش الشهٌد عمر عزت وراق العرب الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  247744عبدالرحمن هشام جابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ش طلعت حرب مدنٌه العمال امبابه 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  247747برلم     سعد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  144

 ش النبوي المهندس المهندسٌن العجوزه 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  187633عمر عوٌس دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بوالق الدكرور-طه عاصم وبهجت الشوربجً خر 1ش ترعه عبدالعال 1الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  242864روفان دمحم دمحم حكمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شارع حلمى عبد العاطى من شارع حسن الشرٌؾ مدٌنة نصر 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  247743ظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ دمحم حاف -  147

 ش اللؤاء ٌوسؾ ؼانم طرٌك كفر طهرمس فٌصل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  184277هالة فاروق عبد التواب حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 ش سوٌلم من ش الهرم امام االرٌزونا  11الـتأشٌر:   ، اصبح  وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191117وفً تارٌخ  148527كافٌترٌا صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 اصبح / ش الفرن من ش جمال عبدالناصر كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  241363بك لٌده برلم    الفً صابر نصٌر عوض ، تاجر فرد ،  س -  151

 شارع ابو سعٌد وراق العرب الوراق 39الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247756حسٌن عبده حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 39رلم  ش احمد ماهر مكتب 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  216153محمود مصطفى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 عشرة الاؾ جنٌه الؼٌر  11111الـتأشٌر:   ، اصبح طرٌك بهرمس الجدٌد م منشاة المناطر بنشاط خلط وتصنٌع االعالؾ براسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247761ارم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه دمحم ابو المك -  153

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حكٌم ش الشٌخ عبدالنعٌم بعرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  236568دمحم مصطفى فهمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 شارع العطار الموسكى  7:   ، افتتاح فرع بالعنوان الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247752باسم محروص فهٌم بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، ش فتحً سلطان وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247751رلم    محمود حسن سٌؾ الدٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  156

 م التحرٌر امبابه 28ش  52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  216153محمود مصطفى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 الـتأشٌر:   ، اصبح طرٌك بهرمس الجدٌد م منشاة المناطر



 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 , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  212482ؼبلاير لتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

مائة  151111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان شارع وصفى العمده ورالالعرب جٌزه بنشاط تورٌدات عمومٌه براسمال 

 وخمسون الؾ جنٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247753د دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر احم -  159

 الـتأشٌر:   ، ش مسجد الخضر المعتمدٌه امام الوحده كرداسه

ن , تم تعدٌل العنوا 21191117وفً تارٌخ  212969اٌمن حسنى عبد الحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 اكتوبر 6-امام مسجد الحصري-االمرٌكٌه 5برج  33وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  236586محمود ماهر السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الموسكى شارع العطار  7الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247751عدلً نسٌم رزق عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ش حسٌب شلش وراق العرب الوراق  51الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  247759عباس علً حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، ترعه الشرٌؾ بجوار مسجد العارؾ باهلل كفر حكٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  215658اٌمن ماهر شحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 أكتوبر 5وع ومركز أكتوبر التجارى شارع المحور المركزى مشر 41الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  215658اٌمن ماهر شحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 مشروع مركز اكتوبر التجارى  5الدور االرضى عمارة رلم  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  247761احمد دمحم عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الدلى-المساحه 22شمه -الدور الثانً-ش رفاعه 28الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  247754احمد عسران دمحم الزعبالوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 ش عبدالحكٌم عبدالتواب طرٌك بشتٌل م غ امبابه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  212482اٌمن فاروق ٌوسؾ ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الـتأشٌر:   ، شارع وصفى عمده وراق العرب جٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  241618 فتحى عباس جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  169

 شارع الشٌخ مبرون من شارع المسبن وراق الحضر 44الـتأشٌر:   ، اصبح 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191117وفً تارٌخ  247755عبدالرحمن دمحم ٌونس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش عثمان بن عفان الهرم 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  214519احمد عبد العظٌم عبد الوهاب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

مركز اوسٌم بنشاط متعهد نمل عمال شارع عبد العظٌم خالد بالدور االول  1, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 عشرة االؾ جنٌه الؼٌر  11111وراسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  247771سامً رمزي حبٌب اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ش ظاظا بسٌط البصراوي م غ امبابه 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247774، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن حسن عبدالعال بدوي  -  173

 الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر من ش مسجد الرحمه بشتٌل اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  97191اشرؾ على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 بالدور السابع الدلى  11مٌدان احمد سامى السعٌد شمة  15ح ، اصب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  215658اٌمن ماهر شحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 شارع اسماعٌل العٌسوى ارض اللواء 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247764ٌده برلم    رٌهام رشاد عٌاد فرح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  176

 ن البوابه الثالثه هضبه االهرام الهرم 77الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  212399اٌمان دمحم فاٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 ناوى من فاطمه رشدى الهرم ش الح 14الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247771بحر ظرٌؾ بحر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ش لدسً ٌوسؾ من ش االلصر المنٌره الؽربٌه امبابه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  214519    احمد عبد العظٌم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  179

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبد العظٌم عٌد خالد بالدوراالول اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  192239نٌفٌن رافت صموئٌل لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 ش شولى حبٌب من ش الثالثٌنى ع غ  8ان لٌصبح الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنو

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  212969اٌمن حسنى عبد الحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 شارع الشٌخ سعٌد المدس الشرٌؾ المنٌرة الؽربٌة 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  247765اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم ابراهٌم علً كرار ، ت -  182

 ص حدائك االهرام الهرم 171وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  247773اسامه ممدوح احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 وري من ش المترٌه بشتٌل اوسٌمش دمحم مؽا 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247769دمحم مجدي حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ش رمضان السٌد بشتٌل اوسٌم  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121ً تارٌخ وف 217156دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 شارع ترعه السواحل طناش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  217156دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 اعٌه الوراقشارع الشئون االجتم 11وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247766شرٌؾ احمد سعٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ش الفالح ش النٌابه المهندسٌن 41الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191121وفً تارٌخ  247763فهد عبدالعزٌز حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ش العمده كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  218355هشام ٌسرى حمدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 د شارع عبد العزٌز وسط البلد عابدٌن شارع البستان امتدا 72الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  217156دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 ش ترعة السواحل طناش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247777السٌد دمحم محمود ابو صفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، ش التحرٌر صفط اللبن امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  216217شعبان دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش السٌده عائشه الزٌدٌه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  215681عوض هللا ثابت حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد  -  193

 ش طارق بن زٌاد التعاون فٌصل 13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191121وفً تارٌخ  247776فكتور سلٌمان لطفً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 ش المخزن من ش ترعه الزمر عمرانٌه شرلٌه العمرانٌه 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247778دمحم عماد سٌد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الـتأشٌر:   ، ارض الشون من ش المنصورٌه الرئٌسً المنصورٌه منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  21191121ً تارٌخ وف 199161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

ش المنصوٌره بجوار لهوه البسٌونً شمه بالدور االرضً بنشاط مكتب محاصٌل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌه مصري 11111زراعٌه براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121خ وفً تارٌ 144319احمد محمود دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ش عبدالرحمن السنً من عدوي سلٌم عمرانٌه ؼربٌه  51الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  243441ابانوب صموئٌل منٌر عباد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 ه وراق العرب بجوار الدائريالـتأشٌر:   ، اصبح / ش الرحمن من ش المومٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  199161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 ش المنصوٌره بجوار لهوه البسٌونً شمه بالدور االرضً  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  247775سبك لٌده برلم    علً حامد شاكر علً حسن ، تاجر فرد ،   -  211

 م التحرٌر امبابه  8ش رلم  98الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  241918وفاء مصطفى عبدالحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 رون من ش المسبن وراق الحضرش الشٌخ مب 44وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  171582عاطؾ نصرى عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان شونى مركز طنطا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  246262نوراه صابر لبٌب لوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش عبدالمادر الخولً من ش عشره وراق العرب4الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  247781احمد عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 هش طلعت حرب مدٌنه التحرٌر امباب 78, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  216162محمود دمحم عبد الجلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 مدٌنة التحرٌر امبابه جٌزه 4شارع  55الـتأشٌر:   ، اصبح عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  232129دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 شارع المشتل مساكن عزبه حرب مدٌنة عامر بوالق الدكرور 7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  247791محمود علً دمحم احمد بري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 صفطاوي البراجٌل اوسٌمش دمحم علً منصور ش ال 13الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  247785مٌرفت محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 من ش عمر بن العاص المطبعه فٌصل 16ابراج االلٌزٌه بحوض الزمر رلم  8الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  247789سبك لٌده برلم      فٌصل عثمان امٌن على ، تاجر فرد ، -  219

 امبابه-مدٌنه االمل-ش سالم خٌزه 8الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  216163مالن عادل اسحك مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 مر بالجالتمه م امبابه الـتأشٌر:   ، شارع ترعة الز

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  241488ولٌد صالح السٌد حسٌن ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

-براس مال/خمسون الؾ جنٌها-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط/تجارة وتعبئه مواد ؼذائٌه ومكمالت ومكسبات طعم

 الهرم-شارع فٌصل-ب الفرلان 156بالعنوان/-م ار جً فالفورزبسمه تجارٌه/ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  172121اشرؾ علً دمحم حسٌن ٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

ضرات التجمٌل شارع عمرو بن العاص فٌصل بنشاط تجارة وتوزٌع االدوٌه ومستح 47الـتأشٌر:   ، حذؾ محل رئٌسً اخر 

 وتصنٌع لدي الؽٌر

تم تعدٌل العنوان  21191122وفً تارٌخ  247786نورا خمٌس شحده خمٌس ابو صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش الؽٌث العجوزه 11, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122 وفً تارٌخ 244313ممدوح ابراهٌم جٌد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 شارع دمحم عثمان من شارع الؽاز وراق العرب الوراق  8الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  244617احمد حامد محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

ٌك االبٌض بجوار محطة الصرؾ الصحى ناهٌا بنشاط طوب اسمنتى براسمال الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان الطر

 خمسون الؾ جنٌه الؼٌر  51111

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  241488ولٌد صالح السٌد حسٌن ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الهرم-شارع فٌصل-ب الفرلان 156وصؾ الـتأشٌر:   ، /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  247782ابوزٌد مراد بخٌت حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 العشرٌن بوالق الدكرور 2حاره الجامع ترعه عبدالعال  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  216163مالن عادل اسحك مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

مائة  111111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان شارع ترعة الزمر بالجالتمه مركز امبابه بنشاط تدوٌر اخشاب براسمال 

 الؾ جنٌه الؼٌر 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191122وفً تارٌخ  237164سٌد دمحم سٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الـتأشٌر:   ، شارع حامد السمان من شارع المعتمدٌه م كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  232129صٌدلٌة دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الدكرور شارع المشتل مساكن عزبه حرب مدٌنة عامر بوالق 7وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  232129دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 شارع المشتل مساكن عزبه حرب مدٌنة عامر بوالق الدكرور 7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  212497لم    عبد السالم محمود دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  222

 شارع االمام الؽزالى من شارع الوفاء واالمل  الهرم 2الـتأشٌر:   ، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  247783هدي ناصر محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لدلًش رشدان ا 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  244617احمد حامد محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، الطرٌك االبٌض بجوار محطة الصرؾ الصحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  247791عبدهللا محمود صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ش السبع عزبه الصعاٌده امبابه 24الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191123وفً تارٌخ  232819عادل عاطؾ فخري رشدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ٌناٌر من كورنٌش النٌل ورالالحضر  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  247794حسٌن سامً احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 ش مسجد السالم من ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  232819رشدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عاطؾ فخري  -  228

ٌناٌر من ش كورنٌش النٌل وراق الحضر بنشاط تصنٌع مالبس جاهزه براس مال  25الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌه مصري الؼٌر 3111111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  247797د ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد احمد دمحم ، تاجر فر -  229

 ، ش السوق المدٌم كرداسه

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  247798صبري مصٌلحً عبدالحمٌد عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 براجٌل اوسٌمش عباس نصر ال 26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  156489ابراهٌم حامد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ناهٌا ابو رواش ش الحاج فتحى الرفاعى ناهٌا مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  156489ده برلم    ابراهٌم حامد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  232

 الـتأشٌر:   ، اصبح / كرداسة ش السوق بجوار صٌدلٌة الدكتورة نادٌة مع الؽاءه

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  247811حماد احمد حماد عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ش عبدالحكٌم عبدالتواب العماره امبابه 36،    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  177117اٌمن دمحم رشوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 فٌصل 2الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن العاص من ترعه عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  247795سبك لٌده برلم     حسٌن عبدهللا عبدالهادي السٌد ، تاجر فرد ،  -  235

 ش صالح سالم  81وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191123وفً تارٌخ  247796رجب عبدالرسول محروس ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دوار العمده ابورواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  247799دمحم ابراهٌم الحنفً الشامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 ش سعٌد الفولً من د الشٌن المرٌوطٌه  1الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 21191123وفً تارٌخ  247793شرٌفه احمد السٌد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الفاروق ش ترعه المرٌوطٌه الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  247811ٌاسر دمحم السعٌد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 الـتأشٌر:   ، خلؾ ابراج ابوالخٌر المرٌوطٌه الهرم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  241791، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جرجس لحظى فاٌز فرهود -  241

 ش لسالم من ش عشره وراق العرب 41الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

,  تم تعدٌل العنوان 21191124وفً تارٌخ  247818احمد دمحم ربٌع احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ش شحاته علً ٌمٌن المحور ارض اللواء 93وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  247812دمحم حماده دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ، ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247819سبك لٌده برلم      سناء احمد دمحم زٌن الدٌن ، تاجر فرد ، -  243

 ش المحطه  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  245459احمد بٌومً حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

مائتان  251111لمناشى بنشاط تورٌد وتصدٌر حاصالت زراعٌه براسما ، افتتاح رئٌسى اخر منزل جمعه حلمى جمعه برلاش ا

 وخمسون الؾ جنٌه الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247811مالن جورج فتحً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ش مصطفً الؽٌطانً كمال حمزه م غ امبابه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  212151 خالد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد دمحم -  246

ش حمزه الدالش وراق الحضر بنشاط تركٌب وتصمٌم وتصنٌع الٌفط االعالنٌه براس مال  45، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌه  111111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247814، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد شبل الزناتً ابوعرب  -  247

 الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم عبدالمادر البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247811احمد السٌد احمد جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 اكتوبر من ش التل وراق العرب الوراق 6ش  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191124وفً تارٌخ  212151سٌد دمحم خالد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 شارع الدالش وراق الحضر الوراق 45، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247815احمد منٌر محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، ش درب العسكري البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  245459احمد بٌومى حمزه حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، منزل جمعه حلمى جمعه برلاش من شارع المناشى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  214948محمود السٌد سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ج البوابه االولً خوفو حدائك االهرام الهرم 117الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191124وفً تارٌخ  163141البان االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش الفلوجه العجوزه 21عمار  2و1اصبح / محل رلم 

تعدٌل العنوان , تم  21191124وفً تارٌخ  214576طارق صالح عبد الحفٌظ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش السودان المهندسٌن 346وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247813حسن ٌونس حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  247817سبك لٌده برلم      اسامه سعدالدٌن دمحم ، تاجر فرد ، -  256

 الـتأشٌر:   ، ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  158845اٌمن عامر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ش اسماعٌل عثمان الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان التالً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  247812فهد دمحم علً رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 مدٌنه العمال امبابه 1منزل رلم  21، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  247815ربٌع ابراهٌم سٌد ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 الجٌزة  -ش المرٌوطٌة برج السماء عمارات السعد الهرم  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  158845اٌمن عامر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 جدٌدش جمال عبد الناصر من الثالثٌنى ال 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  247813خالد محمود حسن احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 امبابه 134ش المروه المومٌه العربٌه ناصٌه دمحم رشدي ارض الحداد سابما  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  218469    ٌسرى عمر عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  262

 بجوار بنزٌنة البترول كرداسة-الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان شارع ترعة المرٌوطٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  247818عبدالرحمن خالد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 ش البنان وراق الححضر الوراق 5أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  187111بولس بشاى تامر بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

ٌارات الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان المنصورٌه ترعه المنصورٌه منشاه المناطر بنشاط ؼسٌل وتشحٌم وؼٌار زٌوت س

 جنٌه 51111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  187111بولس بشاى تامر بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 منشاه المناطر -الـتأشٌر:   ، المنصورٌه ترعه المنصورٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128ً تارٌخ وف 247821جون ماهر ؼندور لوندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الدلً 31ش التحرٌر الدور السابع شمه  64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  247821احمد دمحم محمود دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 ل هضبه االهرام الهرم 427الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  247817دمحم محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  268

 ل حدائك االهرام الهرم 427الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  232285سالم احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 ش الدلً عماره مصر للتامٌن  42، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  247816دمحم حسن خلٌفه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ش فتحً رحٌم المعتمدٌه 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  247824دمحم حسن ادرٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ش عٌسً الحمصانً المرٌوطٌه فٌصل 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  243884احمد رجب احمد عشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 شارع محمود سابك الحناوى اول فٌصل الهرم  24الـتأشٌر:   ، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  225719حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على -  273

 ش بنى دمحم سابما الرحمه حالٌا من ش كمال حمزة م غ امبابه 29الـتأشٌر:   ، اصبح/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  247823احمد سامً دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 ش المحروسه المهندسٌن شمه بالدور الثانً المهندسٌن 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  247826دمحم اسامه محمود سٌد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 فٌصلش دمحم ابن حمد ال ثان اول فٌصل  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  247831فتحً حامد مصطفً النواوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 ش امبابه الرٌاضً ش التحرٌر امبابه 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  247828رمضان عباس عبدالؽفار الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 ش الرشٌد من ش احمد عرابً المهندسٌن 59وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  247827عبدالموجود فتحً عبدالموجود عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 ش عبدالحمٌد الشٌخ من ش المدس امبابه 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245289اٌمن عالء الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 ش السودان المهندسٌن 331الـتأشٌر:   ، اصبح رلم 

وان , تم تعدٌل العن 21191131وفً تارٌخ  196918سالمه مصطفى جمعه خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 ش نوال الدلً  9وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  185294عادل احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 ش االٌمان من ش التعمٌٌر عمرانٌه ؼربٌه 11الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  238716عزٌزه سٌد عبد الحمٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 الدور الرابع اول شمه علً الٌمن  3اكتوبر الحً السابع ابراج زمزم برج  6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  215121تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد هالل عبد الرحمن دمحم ،  -  283

 _الهرم 1الـتأشٌر:   ، اصبح شارع الخلٌفه المأمون من شارع ترسا _برج المهندس 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191131وفً تارٌخ  247831شٌماء صابر عدلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 ش عبدالمجٌد سعٌد بشتٌل البلد اوسٌم 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  236372هشام محمود حسن المرصفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 جنٌه  511111وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح راس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  222119لٌده برلم    اشرؾ احمد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  286

 ش دمحم شعبان برطس اوسٌم 18الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الدٌن  الشربٌنى من شارع الشٌخ رٌحان _كفر طهرمس _ بوالق الدكرور شارع سعد 41وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 س _ بوالق الدكرورشارع سعد الدٌن  الشربٌنى من شارع الشٌخ رٌحان _كفر طهرم 41وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  233151توفٌك دمحم توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان ش دمحم عبدهللا من ش المسابن بشتٌل بنشاط  ثالجه حفظ وتجمٌد المواد الؽذائٌه براس مال 

 جنٌه 111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  235744دمحم عربى حسنى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 عمارات الشركه الوطنٌه فٌصل 6الـتأشٌر:   ، اصبح 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191131وفً تارٌخ  235744دمحم عربى حسنى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 عمارات الشركة الوطنٌه فٌصل الهرم 6الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع باللعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  233151توفٌك دمحم توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم عبد هللا من شارع المسابن _بشتٌل _الوراق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  247841احمد سٌؾ الدٌن سٌد حمادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 ش خالد بن الولٌد حوض الحرمٌن ب الدكرور  42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم ت 21191131وفً تارٌخ  247836احمد دمحم علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 ، ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  211144وائل ولٌم فام ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

دٌده _الماهره بنشاط مطعم اسمان _الماهره الج 9_التجمع االول _البنفسج  4الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان التالً مول 

 براس مال عشره االؾ ال ؼٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  216537عصام ابراهٌم سٌد عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 ش الهرم 166وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72593برلم    فرنسٌس ابادٌر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  297

 ش االنصاري الشوربجً بوالق الدكرور 29الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  247837احمد دمحم نجٌب رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 سٌمالـتأشٌر:   ، ش مبرون ابراهٌم البراجٌل او

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  247841سٌد اشرؾ السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 ش ابً ذر الؽفاري امتداد الوحده امبابه 2الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  21191131وفً تارٌخ  175875محمود سالم مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ش فرحات ؼرٌب منطمه مسجد الدوح كرداسه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  247838سناده شفٌك دوس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الدلً 313ش محً الدٌن ابوالعز الدور الثالث شمه  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  247843خٌرٌه جبرائٌل ٌوسؾ جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ع حدائك االهرام ش الجٌش الهرم 263وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191131وفً تارٌخ  72593فرنسٌس  ابادٌر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 ش االنصاري الشوربجً بوالق الدكرور 29الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  247844اٌمن راضً توفٌك علً هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ش محمود الجمٌل امبابه 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  247835ح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عهدي عبدالفتا -  315

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم عبدالمادر البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  247833هٌثم منصور حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 مدٌنه العمال امبابه 33بلون  13 الـتأشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  247834نجالء اٌمن صابر عالء الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر البراجٌل اوسٌم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  41873دمحم شرٌؾ عبد الؽنى وشاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 لٌصبح/استشارات هندسٌة وتوكٌالت تجارٌة )فٌماعدا خدمات االنترنت( -التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر والمماوالت

تم تعدٌل النشاط , 21191112وفً تارٌخ  219411احمد رمضان عبد العظٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ تورٌد مواد ؼذائٌه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  76567حسن عبدالفتاح البهائى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اصبح تورٌد االجهزة الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  227316صبرى دمحم لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  اصبح/ تصدٌر وتورٌد االعمال جبسٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  211673شادى حسام الدٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضاؾ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح 21191112وفً تارٌخ  48596نبٌل حنا باسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 بٌع اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  48596معرض نبٌل التجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 اصبح بٌع اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  227236تهانى محمود لطب عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  اضاؾ / مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  196742 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى السٌد دمحم دمحم -  9

 اصبح/ تخلٌص جمركً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  212647نبٌل سالمه سالمه سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 6من المجموعة  36والفمرة  19جموعة اضافة االستٌراد والتصدٌر  ماعد الم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

التأشٌر:  اصبح مصنع النتاج المخبوزات بجمٌع انواعها واشكالها وتصنٌع البسكوٌت ومشتماته وجمٌع انواع الحلوى الشرلٌة 

 والؽربٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

التأشٌر:  اصبح مصنع النتاج المخبوزات بجمٌع انواعها واشكالها وتصنٌع البسكوٌت ومشتماته وجمٌع انواع الحلوى الشرلٌة 

 والؽربٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  213511سالمه صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ شنوده -  13

 التأشٌر:  اضاؾ/متعهد نمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  173339مجدى رجب دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ة حاصالت زراعٌه وطحن حبوباصبح عصر زٌوت طبٌعٌه وتعبئ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  223612الهام فاروق حبٌب ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

النشاط ,  تم تعدٌل21191118وفً تارٌخ  216172منصور رجب عبد النعٌم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر:  اصبح اعمال حفر ابار المٌاه والتورٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  172587ولٌد احمد امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 اضاؾ/ تورٌدات تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191118وفً تارٌخ  172587ٌده برلم   الولٌد لالسٌتراد والتورٌدات التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  18

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ/ تورٌدات تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  242426عصام عبدالعزٌز السٌد عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اصبح/ تجارة منادٌل الورلٌه والكرتون

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  156164حسن سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  21

التأشٌر:  اصبح بٌع وصٌانة اجهزة كمبٌوتر وكامٌرات مرالبه واجهزة اطفاء وصٌانة طفاٌات وتورٌدات عامه ومستلزمات طبٌه 

 ( 2119لسنة  888ه ) موافمه امنٌه  فٌما عدا االنترنت والكامٌرات الالسلكٌه واالمن والحراس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  193131دمحم عبد السالم جاد بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اعمال حفر ابار مٌاه وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118ً تارٌخ وف 219157اشرؾ عبد ربه دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اصبح حفر ابار مٌاه وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  243269مهند احمد حمزه الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

ٌه ومستلزمات ومعدات وادوات المستشفٌات والعٌادات التأشٌر:  اضاؾ/ تورٌد مستلزمات المطاحن والمعدات واعمال كهرومٌكانٌك

 الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  226945اٌمن نبٌل دمحم دمحم ابو خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  اضافه متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  211142رلم   مصطفى عبد البارى بٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  25

 وصؾ التأشٌر:  اضافة رحالت داخلٌة لٌصبح النشاط مكتب نمل بضائع وتورٌدات ورحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  244819رضا جمعه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 حالت داخلٌهاضاؾ/مكتب ر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  141394هانى محمود فراج عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  اصبح/ تجاره وتورٌدات مواد ؼذائٌه

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21191111وفً تارٌخ  217216حسام الدٌن عبد الحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اصبح تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه 21191111وفً تارٌخ  184551عٌد للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 نشاط/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  184551اصبح عٌد بكار لتجارة المواتٌر والموتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191111رٌخ وفً تا 184551عٌد بكارلتجارة واصالح االطارارت والبطارٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  218686نصر الدٌن صابر سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  حذؾ / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  141138  خالد ٌوسؾ عثمان طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  33

 اصبح/مطعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  239246مالن فواز داود سدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

ا عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على اصبح ورشة طباعة مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه واصدار الصحؾ والمجالت فٌم

 2119لسنة  898التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  213112اسالم السٌد ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اد الؽذائٌهالتأشٌر:  اصبح االستثمار العمارى والتورٌدات العمومٌه وتوزٌع المو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  191942سامح عبد الفتاح عبد هللا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  اصبح مالبس جاهزه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191113وفً تارٌخ  231845احمد اٌهاب حسنى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر واالستشارات الهندسٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  247218تامر حسن االنوار محمود رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 هزهوصؾ التأشٌر:  اصبح / توزٌع وتورٌد ادوات ومستحضرات التجمٌل والعطور والهداٌا والمالبس الجا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  163771لطفى ذكى رجب شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 اصبح بٌع وتجاره وتورٌد لطع ؼٌار االالت زراعٌه وتجارة لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114تارٌخ وفً  188149عبد الرازق مبرون مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اضافة نشاط  تورٌد لطع ؼٌار المعدات الثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  112181هانم  عبدالحمٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اصبح/ تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه لنفسه وللؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  147112هانً دمحم حسن بهجت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اصبح مصنع لتعبئة المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  219196هشام فكرى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 ر:  اضافه تورٌدات عمومٌه ومستلزمات الدٌكورالتأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  214614ولٌد عبد الفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اصبح مكتب رحالت داخل ج م ع دون المٌام باعمال السٌاحه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  219824ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فتحى عبد الرحٌم بهلول ، تاج -  45

 التأشٌر:  اصبح خدمات سٌارات فى مجال الؽسٌل والزٌوت والتشحٌم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  155118مجاهد دمحم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 / التسوٌك و االشتران فً المعارض الداخلٌه والخارجٌهالتأشٌر:  الؽاء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  155118مجاهد دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 الؽاء/ التسوٌك و االشتران فً المعارض الداخلٌه والخارجٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  238352تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد زٌنهم عبد الصادق دمحم ، -  48

 التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  218372مصطفى ٌسرى احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  اضاؾ/مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  119391رى احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌس -  51

 اضاؾ مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  211127دمحم حسن عبد العال سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 مومٌهالتأشٌر:  اضاؾ/ تورٌدات ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  241167هبه جمال شحاته بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تصنٌع عباٌات

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  218225طارق مصطفى عطٌه عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 /رحالت داخلٌه ) فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحه(وصؾ التأشٌر:  اضاؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  141152شاكر ابو ضٌؾ ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  اصبح /تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  228434حجازى حامد عبد اللطٌؾ عبد المداح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر:  اصبح  مكتب تكرٌم االنسان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  196825ابو بكر محمود احمد الملوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  231266فرد ،  سبك لٌده برلم    ناجح ناصر زكى سٌدهم ، تاجر -  57

 التأشٌر:  حذؾ استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  197561دمحم عبد الرحمن عبدالرحمن ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  241283ولٌد توفٌك عكاشه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 اضافه تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  241618دمحم فتحى عباس جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 شة مالبساصبح ور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح 21191117وفً تارٌخ  148527كافٌترٌا صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 / مكتب تورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  215157محمود السٌد مؽاورى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 اصبح/ تصدٌر مالبس جاهزهالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  216153محمود مصطفى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اصبح خلط وتصنٌع االعالؾ

النشاط , وصؾ  تم تعدٌل21191117وفً تارٌخ  212482ؼبلاير لتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  اصبح ورشة نجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  241616تامر نور شحاته عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  اصبح / ثالجه مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121فً تارٌخ و 83911دمحم طارق نور الدٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات منسوجات طبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  223441على حسن على صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  195614سبك لٌده برلم     رفعت ابراهٌم فرج ارمٌنوس ، تاجر فرد ، -  68

 التأشٌر:  اصبح اجهزة كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  243441ابانوب صموئٌل منٌر عباد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر:  اصبح / ورشه نجاره

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  241918حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء مصطفى عبدالحمٌد -  71

 التأشٌر:  اصبح / ورشه مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  244416سعٌد صالح احمد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 ائٌهالتأشٌر:  اصبحح /   تعبئة و تؽلٌؾ مواد ؼذ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  244853دمحم عبد العال فؤاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 اضافه / مماوالت وتورٌدات مستلزمات المصانع

دٌل النشاط , وصؾ تم تع21191121وفً تارٌخ  192846ٌاسر لرنى عبد المجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تمطٌع وتجهٌز وتبرٌد دواجن ولحوم وكبده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  78951عادل دمحم دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 حذؾ نشاط / اكسسوار كمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  219993سبك لٌده برلم    عٌد سعد جاب هللا طه ، تاجر فرد ،  -  75

 اضافه مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  189881سعٌد جالل دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 اصبح/ مكتب مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  212915راهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عوض اب -  77

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  218311سعٌد احمد عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 اصبح / حلوي من عجٌن

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  212718محمود فتحى دمحم ذكى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط النشر فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  234161رلم   اصبح / عالء دمحم دمحم عمٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  81

 التأشٌر:  اصبح / بٌع لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  234161عالء دمحم دمحم ؼمٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 اصبح / بٌع لطع ؼٌار سٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  189689الدٌن الطوبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى دمحم سمٌر صالح  -  82

 اضافه تورٌدات عموممٌه -وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  212272عصام حسن محمود عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 اصبح تورٌد حدٌد  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191124وفً تارٌخ  199813نصر سالم رواش سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 اصبح / تورٌد زٌوت سٌارات

, تم تعدٌل النشاط 21191127وفً تارٌخ  111296مصطفى سمٌر مصطفى النجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط التسوٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  181471سٌد سعٌد عبد الرازق السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر:  اضافه متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  241181دمحم عادل احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 اصبح / مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  241618دمحم فتحى عباس جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 الشركة لٌصبح الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع تعدٌل ؼرض

تم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  225911احمد صابر احمد احمد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 لٌصبح النشاط لاصر فمط علً تجاره الخرده -وصؾ التأشٌر:  ححذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  193641تواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطؾ دمحم عبد ال -  91

 اضافه نشاط مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  216314اٌهاب فتحى محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 تورٌد مستلزماتالتأشٌر:  اضافه متعهد نمل عمال و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  219789صالح عبده احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر:  اضافه مكتب متعهد نمل عمال

صؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , و21191128وفً تارٌخ  187111بولس بشاى تامر بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 اصبح  بٌع لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  232747سامح ابراهٌم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 اصبح / تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128ٌخ وفً تار 198628دمحم على دمحم على جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت متكامله

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  198628اصبح مكتب مماوالت متكامله دمحم علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح / مماوالت متكامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  241488م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد صالح السٌد حسٌن ؼان -  97

 التأشٌر:  حذؾ نشاط المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  234791احمد سعٌد عوض هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 لزمات الحٌوانات االلٌفه ومستلزمات االسمان والتورٌدات العمومٌهالتأشٌر:  اصبح تجارة االعالؾ ومست



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245289اٌمن عالء الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 عدا االمن والحراسه (التأشٌر:  اصبح / مكتب تورٌدات عمومٌه وخدمات اعمال النظافه والصٌانه بكافة انواعها ) ما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  179248عبد العزٌز سلٌمان عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  اضاؾ/ مماوالت عمومٌه

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21191129وفً تارٌخ  195634دمحم ٌحى على عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  174351ابراهٌم سعد عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131ارٌخ وفً ت 198216هشام هنداوى محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر:  اضافه /بٌع االسمده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  127171حسن عطٌه راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 حذؾ  االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  185294عادل احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 اصبح / تصنٌع حلوي من عجٌن كنافه لطاٌؾ رلاق جالش بسبوسه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  215121سٌد هالل عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر:  اضافه المماوالت العامه

تم 21191131وفً تارٌخ  111111مٌدوب  لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 21191131وفً تارٌخ  196918سالمه مصطفى جمعه خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه -التأشٌر:  حذؾ/ تاجٌر سٌارات النمل للموظفٌن 

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  239983عبد المنعم احمد عبد المنعم نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر:  اضافه تورٌدات واستصالح اراضً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  175875م مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سال -  111

 التأشٌر:  اصبح / تصنٌع مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  216537عصام ابراهٌم سٌد عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ستثمار عماري وتشطٌبات ودٌكوراتالتأشٌر:  اصبح / ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  247648مهند ابراهٌم دمحم الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247682اٌهاب عبد النعٌم عبد السٌد ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191119وفً تارٌخ  247711دمحم محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  247734احمد حازم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247751عدلً نسٌم رزق عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  247771حاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بحر ظرٌؾ بحر ش -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  247786نورا خمٌس شحده خمٌس ابو صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  241488م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد صالح السٌد حسٌن ؼان -  8

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191127وفً تارٌخ  247812فهد دمحم علً رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  247838لٌده برلم   سناده شفٌك دوس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  247654جوزٌؾ سعٌد سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  247547شٌماء حمدى ٌوسؾ عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  242426عصام عبدالعزٌز السٌد عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119تارٌخ  وفً 247715دمحم السٌد حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  247717وائل اسامه الشرٌؾ عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113 وفً تارٌخ 91235بهٌر  والى  حامد  جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  247749احمد مصطفً سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  214519احمد عبد العظٌم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  247811حماد احمد حماد عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191127وفً تارٌخ  247815ربٌع ابراهٌم سٌد ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  187111بولس بشاى تامر بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  247843خٌرٌه جبرائٌل ٌوسؾ جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247676دمحم اٌمن سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  247711احمد معوض شلبً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  247711سٌد مصطفً السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  247731صالح منوفً دمحم مخدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  247748رضا السٌد عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  247742نفٌن محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  247789عثمان امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فٌصل -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  247795حسٌن عبدهللا عبدالهادي السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  247796رجب عبدالرسول محروس ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  247799دمحم ابراهٌم الحنفً الشامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  247831فتحً حامد مصطفً النواوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191112وفً تارٌخ  247655فنٌاره جمعه عبدالسالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  247641دمحم صالح شبل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  247659احمد السٌد احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247681ن سولاير حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رافت ٌونا -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  247689عصام ربٌع سلطان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  247722تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً حسام دمحم دمحم ، -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  247729شعبان بسطاوي خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247754رد ،  سبك لٌده برلم   احمد عسران دمحم الزعبالوي ، تاجر ف -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247761احمد دمحم عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  247785ك لٌده برلم   مٌرفت محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سب -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  247812دمحم حماده دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  247819م   سناء احمد دمحم زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  247827عبدالموجود فتحً عبدالموجود عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  247833رلم   هٌثم منصور حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  247835محمود عهدي عبدالفتاح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  247697مجدي سعٌد رٌاض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  247714دمحم محمود علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118ٌخ وفً تار 247688اشرؾ السٌد لبٌب السٌد ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  247724سحر  احمد محمود رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: تم تعد21191115وفً تارٌخ  247735دمحم حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  247739امٌر عبدالمنصؾ السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191116وفً تارٌخ  247745حسام طارق سٌد احمد بخاري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247759عباس علً حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  247764رٌهام رشاد عٌاد فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247775علً حامد شاكر علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  199161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  216163مالن عادل اسحك مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  247811مالن جورج فتحً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  247826دمحم اسامه محمود سٌد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  247844راضً توفٌك علً هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن  -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  247661هانى انور عبد المجٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  247665مام علٌوه منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سٌد ا -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  247668مصطفً محمود عبدالرحٌم وزٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  247713اط درنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر عادل ؼٌ -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  247716عال احمد حامد زهٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  247728تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شنوده عاطؾ عبدالمسٌح بسالً ، -  69

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  247741كرٌم رافت سعد عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  247741سبك لٌده برلم     احمد دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ، -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  247781احمد عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  247818فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ربٌع احمد عبدالجواد ، تاجر  -  73

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  247818عبدالرحمن خالد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  247639سبك لٌده برلم   شكري حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،   -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  247651حنان عوض بدوي المرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  247667سمر سعٌد لطفً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117وفً تارٌخ  247672ابراهٌم مجدي ابراهٌم دمحم ابوعٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  238869على بخٌت ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  247732دمحم سٌد محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116تارٌخ وفً  247747سعد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247765محمود دمحم ابراهٌم علً كرار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121رٌخ وفً تا 247773اسامه ممدوح احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  247791عبدهللا محمود صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  232819عادل عاطؾ فخري رشدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  247824دمحم حسن ادرٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  247841احمد سٌؾ الدٌن سٌد حمادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ 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 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  233151توفٌك دمحم توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  247646سامح رمسٌس لحظى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  247638دمحم علً عبدالتواب علً عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117وفً تارٌخ  247681شرٌؾ عبدالسمٌع عبد العظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  247694احمد عبد النبى حسن على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  247717دمحم عبدالنبً عبدالمادر عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  247713محمود علً دٌاب خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247755عبدالرحمن دمحم ٌونس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  212482اٌمن فاروق ٌوسؾ ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  247793شرٌفه احمد السٌد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  247811ٌاسر دمحم السعٌد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  232129ى سٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فتح -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  247828رمضان عباس عبدالؽفار الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  247834صابر عالء الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء اٌمن -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  247658سامح الشٌمً سعد الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  247669حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق ؼرٌب علً  -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247675عبدالفتاح عامر خفاجً سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ 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 , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  247718، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم هدٌه عبدالعال دمحم  -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  247727عادل عبدالاله دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  247817د ،  سبك لٌده برلم   اسامه سعدالدٌن دمحم ، تاجر فر -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  247821جون ماهر ؼندور لوندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  247821ك لٌده برلم   احمد دمحم محمود دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سب -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  247651لٌندا طارق دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  247691لٌده برلم    سعٌد دمحم عبد الفضٌل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  243318ابو الحسن حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247751برلم   محمود حسن سٌؾ الدٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247763فهد عبدالعزٌز حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247766شرٌؾ احمد سعٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  212151سٌد دمحم خالد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  247823احمد سامً دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  247837احمد دمحم نجٌب رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  247841رؾ السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد اش -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  247644عمار عبدالعظٌم عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191112وفً تارٌخ  247661ن فاروق عثمان مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ الدٌ -  121

 , وصؾ 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 , 21191119وفً تارٌخ  247714دمحم حامد عبدالستار البطاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  247712من عبٌد امٌن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرح -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247753سحر احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  247783علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدي ناصر محمود -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  247813حسن ٌونس حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  247817رد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم محمود ٌوسؾ ، تاجر ف -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  247836احمد دمحم علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  247645سبك لٌده برلم    عبدالموجود علً عبدالموجود سٌد ، تاجر فرد ،  -  129

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  247715ضٌاء مصطفً عصفور عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  247719سبك لٌده برلم   عبدالفتاح محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،   -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  247687مكتبه السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  163771لطفى ذكى رجب شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247752باسم محروص فهٌم بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121خ وفً تارٌ 247776فكتور سلٌمان لطفً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  247778دمحم عماد سٌد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191122وفً تارٌخ  247782ابوزٌد مراد بخٌت حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  247814احمد شبل الزناتً ابوعرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ 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

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191124وفً تارٌخ  247811احمد السٌد احمد جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  247663صالح دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191117وفً تارٌخ  247674حسام شكري ابراهٌم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  247692عالء الدٌن دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191119وفً تارٌخ  247712احمد مهدي احمد زٌدان بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  247733عبدهللا حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  247746اسامه احمد احمد احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247771سامً رمزي حبٌب اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247774حسٌن حسن عبدالعال بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  247791محمود علً دمحم احمد بري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  247813خالد محمود حسن احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  158845اٌمن عامر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  247656حمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهام سٌد م -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  198665صبرى عظٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  247716لرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً عبدالحمٌد مرسً عبدا -  153

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  247719وسٌم سعٌد عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  247723اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن عبدالرحمن ابر -  155

 وصؾ 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 , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  247743اشرؾ دمحم حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  217156، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم  -  157

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  247777السٌد دمحم محمود ابو صفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  245459فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد بٌومى حمزه حامد ، تاجر  -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  247657فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عزت عطٌه احمد الخرصه ، تاجر  -  161

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  247671احمد عاطؾ دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  241734سبك لٌده برلم   اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،   -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  247662عشري دمحم مفتاح السعدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  247695ٌده برلم   كرم حنفى عبد الوهاب رحٌمه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  247698دمحم فوزي فهمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  247696لم   احمد دمحم شرٌؾ جمال الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  247736دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  247744 عبدالرحمن هشام جابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  247769دمحم مجدي حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123ارٌخ وفً ت 247794حسٌن سامً احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  244617احمد حامد محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 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 , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  247816دمحم حسن خلٌفه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247677ملكه حسن اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247678احمد عبدالنبً حسن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  247699خالد دمحمي المرسً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  247761اسامه دمحم ابو المكارم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  247756حسٌن عبده حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  247797دمحم احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  247798صبري مصٌلحً عبدالحمٌد عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  247815احمد منٌر محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  247831شٌماء صابر عدلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72593ٌر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرنسٌس اباد -  183

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  241734اٌمن فوزى عبد المجٌد لندٌل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: ابٌو للتورٌدات العمومٌه   228836تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1



 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: جى سى دٌكورٌشن   238578تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اصبحت السالم للخدمة الطبٌه   76567تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  3

الى: اصبح/ الفارس العربً لتورٌد االعمال  227316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  4

 الجبسٌه  

 الى: اصبحت / المدس   173339تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  5

واالستٌراد الى: اصبحت الشروق لبٌع الدش  212647تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  6

 والتصدٌر  

الى: المنصور العمال حفر ابار المٌاه  216172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  7

 والتورٌدات  

 الى: صٌدلٌة الهدى   211151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: الولٌد لالسٌتراد والتورٌدات التجارٌه   172587تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118تارٌخ :  ،  فى  -  9

الى: مؤسسة تعمٌر الصحراء للتورٌدات  193131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  11

 العمومٌه  

 الى: االمانه للتورٌدات العمومٌه   219157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  11

الى: اصبح محمود احمد دمحم المهدى عبد  244171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  12

 الممصود  

 الى: اصبح/ دانه   141138تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: اصبحت الحسام للتصدٌر   217216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: صٌدلٌة دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم   232129ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21191113،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مؤسسه البشاٌر لالستثمار العمارى   213112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: العالمٌه للتورٌدات   171959تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: اصبح/ فاستر كٌم   247712تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: الحمد   238352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: السراج للرحالت   214614شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21191115،  فى تارٌخ :   -  21

الى: اصبحت مؤسسة النور للتورٌدات  141152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  21

 العمومٌه  

 الى: اضافه الفرسان   241283 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم21191117،  فى تارٌخ :   -  22

الى: اصبححت / مؤسسه الرحمه للتصدٌر  215157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  23

 المالبس الجاهزه  

 ت  الى: المهندس للرحال 181861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  24



 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: استدران السمه لتصبح / براند افٌنٌو  247741تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  25

brand avenue   

الى: اصبحت / بً بوست للتجاره  244853تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  26

 المتكامله والتورٌدات  والمماوالت 

 الى: اصبح /دمحم احمد كامل ابو الحسٌن   229296تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  27

 SOURCEالى: سورس بٌزنس  234814تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  28

BUSINESS   

 الى: الوسام للمماوالت   189881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: البستان للمماوالت الزراعٌه   237164تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: اصبحت / مخبز االمانه   231111اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191123،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: اصبح / عالء دمحم دمحم عمٌش   234161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  32

صبحت المركز الدولً لزٌوت الى: ا 199813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  33

 السٌارات  

الى: اصبحت / مؤسسه الٌوسؾ لتجاره  225911تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  34

 الخرده  

 ل البضائع  الى: اضافه / السجً لنم 242973تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: اضافه / العالمٌه للمماوالت العمومٌه   241181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  36

 mr gالى: اصبحت / ام ار جً فالفورز  241488تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  37

flavars   

 الى: االمل للتورٌدات العمومٌه   247691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  38

 الى: اصبحت / فٌوتشر لالعمال المتكامله   184362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  39

الى: اصبحت / مؤسسه تاٌجر لتصنٌع  246336تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  41

 المالبس الجاهزه  

الى: اصبحت مؤسسه المحبه لبٌع لطع  187111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  41

 ؼٌار السٌارات  

 الى: الٌسر للزجاج والبلور   78881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: انترناشٌونال للمماوالت واعمال الحفر   179248تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  43

 الى: المصرٌه للتصدٌر   195634م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت21191129،  فى تارٌخ :   -  44

الى: الؾ بٌرد لتجارة االعالؾ  234791تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  45

 ومستلزمات الحٌوانات االلٌفه  

الى: اصبحت / المؤسسه االوربٌه لالثاث )  197562سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21191131،  فى تارٌخ :   -  46

 فكره(  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت / الكٌان   198216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  47

لى: اصبحت / معمار لالستثمار العماري ا 216537تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  48

 والتشطٌبات والدٌكورات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 221171برلم       21191119هٌثم ؼرٌب ابو هاشم دمحم الصافورى   ، تارٌخ :  -  1

 244171رلم   ب    21191119محمود احمد دمحم المهدي   ، تارٌخ :  -  2

 244171برلم       21191119محمود احمد دمحم المهدي   ، تارٌخ :  -  3

 229296برلم       21191121دمحم احمد كامل ابو الحسن   ، تارٌخ :  -  4

 229296برلم       21191121دمحم احمد كامل ابو الحسن   ، تارٌخ :  -  5

 234161برلم       21191123عالء دمحم دمحم ؼمٌش   ، تارٌخ :  -  6

 234161برلم       21191123عالء دمحم دمحم ؼمٌش   ، تارٌخ :  -  7

 217496برلم       21191124عبدالسالم سٌد عبدالسالم عبدالجوادج   ، تارٌخ :  -  8

 217496برلم       21191124عبدالسالم سٌد عبدالسالم عبدالجواد   ، تارٌخ :  -  9

 221414برلم       21191131ححمد محمود   ، تارٌخ : دمحم سٌد م -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    67953المكتب الهندسى  لتصمٌم العمارة الشربٌنى و عبدالعال  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 كهتم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشر   21191111

الشركه الهندسٌه للتورٌدات والتركٌبات لمحركات الدٌزل والبنزٌن )احمد عبد الجواد احمد وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم حاللشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله   21191111، وفى تارٌخ    99495لٌدها برلم : 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    238691ه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : فتحى دمحم دمحم الزنٌنى وشرٌكت   - 3

ل لسنة  1559السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته  برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    238691 الزنٌنى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : فتحى دمحم دمحم   - 4

 السجل  امر محو لحل الشركه

، وفى تارٌخ    119433/  نبٌل امام وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 1شركة االمام للهندسة والمشروعات م   - 5

 لسجل  امرم حو لحل الشركةتم محو/شطب ا   21191118

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    241124تامر مكرم رٌاض وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  امر محو لحل الشركة

حو/شطب تم م   21191119، وفى تارٌخ    197831خالد حسن السٌد دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191119، وفى تارٌخ    94414دمحم محى الدٌن زكى صبرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    21191119، وفى تارٌخ    94414لم : دمحم محى الدٌن زكى صبرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها بر   - 9

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    21191111، وفى تارٌخ    229169عمرو عادل زكى ؼنٌم وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    197831خالد حسن السٌد دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    162141سٌد دمحم دمحم احمد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 ن التجارةالسجل  أمر محو لتر

تم    21191113، وفى تارٌخ    232991النٌل المابضة للتنمٌة واالستثمار ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الى محافظة الماهرة

تم    21191113خ ، وفى تارٌ   229169عمرو عادل زكى ؼنٌم وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    156121رمضان حافظ سٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191113، وفى تارٌخ    94414دمحم محى الدٌن زكى صبرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191113، وفى تارٌخ    94414دمحم محى الدٌن زكى صبرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    166112رلم : حسن دمحم ٌوسؾ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها ب   - 18

السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 2111/ن لسنة 1678رلم 

تم محو/شطب    21191116ى تارٌخ ، وف   163866جمال احمد مختار وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 2119لسنة  2536رلم 

تم    21191116، وفى تارٌخ    163866اصبح نٌفٌن محمود دمحم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل 

 2119لسنة  2536ومشهر عنه رلم 

تم    21191117، وفى تارٌخ    179166بدر الدٌن عطٌة بدرى  وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    21191117، وفى تارٌخ    179166بدر الدٌن عطٌة بدرى  وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191117، وفى تارٌخ    179166بدر الدٌن عطٌة بدرى  وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    21191117، وفى تارٌخ    179166برلم : بدر الدٌن عطٌة بدرى  وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 24

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191117، وفى تارٌخ    179166بدر الدٌن عطٌة بدرى  وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    21191117، وفى تارٌخ    179166درى  وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : بدر الدٌن عطٌة ب   - 26

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    134618سامى  رمزى  حبٌب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

 افة حمولهالسجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن ك

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    134618سامى  رمزى  حبٌب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    112748نائل فوزى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 29

لشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ ملخص حل ا

 2119لسنة  1214ومسجل ومشهر عنه رلم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    112748نائل فوزى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 و لحل الشركةأمر مح

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    121123دمحم  وحلمى  وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

لسنة  2751تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 لسجل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من ا 2119

تم محو/شطب السجل  تم حل    21191121، وفى تارٌخ    121123حلمى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 2119لسنة  2751الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 سجل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من ال

تم محو/شطب السجل  تم حل    21191121، وفى تارٌخ    121123حلمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 2119لسنة  2751الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 جل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من الس

،    121123اصبح الشركة الصرٌة لمهمات المطاحن )شرٌؾ حلمى ناٌل وشرٌكته(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ    21191121وفى تارٌخ 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة  2751برلم  ملخص ومسجل ومشهر عنه

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    121123دمحم  وحلمى  وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

لسنة  2751مشهر عنه برلم تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل و

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119

تم محو/شطب السجل  تم حل    21191121، وفى تارٌخ    121123حلمى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 2119لسنة  2751مشهر عنه برلم الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل و

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة

 

تم محو/شطب السجل  تم حل    21191121، وفى تارٌخ    121123حلمى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 37

 2119لسنة  2751ومشهر عنه برلم الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة

 

،    121123اصبح الشركة الصرٌة لمهمات المطاحن )شرٌؾ حلمى ناٌل وشرٌكته(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 38

الم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واست   21191121وفى تارٌخ 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة  2751ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    121123دمحم  وحلمى  وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

لسنة  2751ئٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم تم حل الشركة وتصفٌتها نها

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119

تم محو/شطب السجل  تم حل    21191121، وفى تارٌخ    121123حلمى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 2119لسنة  2751ئٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم الشركة وتصفٌتها نها

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة

 

تم محو/شطب السجل  تم حل    21191121، وفى تارٌخ    121123حلمى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 2119لسنة  2751ائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم الشركة وتصفٌتها نه



 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

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة

 

،    121123اصبح الشركة الصرٌة لمهمات المطاحن )شرٌؾ حلمى ناٌل وشرٌكته(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 42

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ    21191121وفى تارٌخ 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة  2751ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

تم    21191121وفى تارٌخ ،    243881احمد صبري دمحم السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة  2733برلم 

تم    21191121، وفى تارٌخ    243881م : احمد صبري دمحم السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برل   - 44

 محو/شطب السجل  امر محو لترن لفسخ الشركه

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    166732شركة مجدى احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 45

محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن تم 

 2119لسنة  2753ملخص ومسجل ومشهر عنه رلم 

، وفى تارٌخ    69568م(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : 1ذ . م1الوفاء لتجارة ومماوالت المبانى )ش   - 46

 2119/9/11ٌة العامة العادٌة المنعمدة فى تم محو/شطب السجل  بموجب عمد تعدٌل محضر اجتماع الجمع   21191123

من الهٌئة العماة لالستثمار تم مد فترة التصفٌة لمدة سنتٌن تالٌة العتماد اعتبار من  2119/11/2والمصدق علٌها بتارٌخ 

2119/9/11 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    197185ابراهٌم حسن ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 47

 2776السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة 

تم محو/شطب    21191123خ ، وفى تارٌ   218716مجدى دمحم حسن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 48

لسنة  3669السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119

تم محو/شطب    21191124وفى تارٌخ ،    232554شادى حسٌن طه حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 49

 1233السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة 

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    156324دمحم سلٌمان عبد الؽنى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 1284السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 ل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السج 2119لسنة 

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    216922جالل سٌد دمحم سٌد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

  2661السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 و المٌد من السجل التجارى الجٌزةوبذلن تم مح 2119لسنة 

   21191127، وفى تارٌخ    61176شركة الشباب الوطنٌه للوجبات الجاهزه ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 52

والمصدق علٌها بتارٌخ  2119/3/26تم محو/شطب السجل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌه للشركه المنعمده فى 

من الهٌئه العامه لالستثمار  وافمت الجمعٌه العامه للشركه باالجماع على مد اجل التصفٌه لمده عام تبدا من  2119/7/31

 2119/3/31حتى  2118/3/4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191127، وفى تارٌخ    61176الشركه الوطنٌه للوجبات الجاهزه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 53

 2119/7/31والمصدق علٌها بتارٌخ  2119/3/26اجتماع الجمعٌه العادٌه للشركه المنعمده فى محو/شطب السجل  بموجب محضر 

حتى  2118/3/4من الهٌئه العامه لالستثمار  وافمت الجمعٌه العامه للشركه باالجماع على مد اجل التصفٌه لمده عام تبدا من 

2119/3/31 

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    241859سبك لٌدها برلم :  ال اؾ ام دمحم حجازي وشركاه  ، توصٌة بسٌطة    - 54

 2798السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة 

تم    21191128، وفى تارٌخ    241533رٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عماد الدٌن على صبحى سالم وش   - 55

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119ز  لسنة  4198323

تم    21191128، وفى تارٌخ    228898عبد هللا العوضى ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عماد    - 56

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 جارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السجل الت 2119لسنة  1861برلم 

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 57

 تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255رلم : طارق زٌدان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب   - 58

 تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد  وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 59

 الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارىتم حل 

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 61

 السجل التجارى تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    194255اصبح طارق زٌدان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 61

 السجل  تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم    21191129، وفى تارٌخ    194255ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : طارق السٌد دمحم زٌدان وشرٌكته  ، توصٌ   - 62

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

/شطب السجل  تم محو   21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 63

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 64

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد  وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 65

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 66

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    194255اصبح طارق زٌدان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 67

 شركةالسجل  تصفٌة ال



 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

تم    21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد دمحم زٌدان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 68

 محو/شطب السجل  تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 69

 ه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارىتم حل الشرك

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 71

 التجارىتم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل 

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد  وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 71

 تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255:  طارق زٌدان وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 72

 تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    194255اصبح طارق زٌدان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 73

 لشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارىالسجل  تم حل ا

تم    21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد دمحم زٌدان وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 74

 المٌد من السجل التجارى محو/شطب السجل  تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 75

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 76

 الشركة تصفٌة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد  وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 77

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    194255طارق زٌدان وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 78

 تصفٌة الشركة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    194255اصبح طارق زٌدان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 79

 السجل  تصفٌة الشركة

تم    21191129، وفى تارٌخ    194255طارق السٌد دمحم زٌدان وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 81

 محو/شطب السجل  تصفٌة الشركة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    229696بٌتر منٌر وصفى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 81

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

ب تم محو/شط   21191129، وفى تارٌخ    229696بٌتر منٌر وصفى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 82

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191129، وفى تارٌخ    149638حسٌن عبد الهادى طلبه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 83

 محو/شطب السجل  تم حل الشركةوتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن افة حموله

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    149638م : اوالد حسٌن ابو عٌطه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 84

 تم حل الشركةوتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن افة حموله



 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
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 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    149638د حسٌن ابو عٌطه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اوال   - 86

 امر محو لحل الشركه

تم    21191129، وفى تارٌخ    149638حسٌن عبد الهادى طلبه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 87

 نهائٌا واستالم كل شرٌن افة حمولهمحو/شطب السجل  تم حل الشركةوتصفٌتها 

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    149638اوالد حسٌن ابو عٌطه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 88

 تم حل الشركةوتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن افة حموله

تم    21191129، وفى تارٌخ    149638برلم : حسٌن عبد الهادى طلبه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 89

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    149638اوالد حسٌن ابو عٌطه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 91

 امر محو لحل الشركه

   21191129، وفى تارٌخ    146268ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة سكوب لالستٌراد )دمحم سالمة وشرٌكه (  ، ش   - 91

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    21191129، وفى تارٌخ    146268اصبح دمحم مسعد سالمه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 92

 كل شرٌن كافة حمولهمحو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم 

   21191129، وفى تارٌخ    146268شركة سكوب لالستٌراد )دمحم سالمة وشرٌكه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 93

 تم محو/شطب السجل  تصفٌة الشركة

تم    21191129، وفى تارٌخ    146268اصبح دمحم مسعد سالمه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 94

 محو/شطب السجل  تصفٌة الشركة

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    219258عبد المعز فؤاد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 95

لسنة  2853تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    219258عبد المعز فؤاد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 96

 امر مححو لحل الشركه

تم محو/شطب    21191131تارٌخ  ، وفى   63736شركه عبدهللا طه دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 97

 2189السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    63736 شركه عبدهللا طه دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   - 98

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21191131، وفى تارٌخ    195883محمود احمد دمحم حسن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 99

مصدق علً تولٌعاته برلم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119و  لسنة  1478

تم    21191131، وفى تارٌخ    195883محمود احمد دمحم حسن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 111

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه



 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

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    226791بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  منٌر وسٌد وشركائهم  ، توصٌة   - 111

لسنة  1135تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    226791، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  منٌر وسٌد وشركائهم    - 112

 امر محو لحل الشركه

تم    21191131، وفى تارٌخ    241968هبه مجدي دمحم عٌسوي وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 113

كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه  محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2119لسنة  1256برلم 

تم    21191131، وفى تارٌخ    241968هبه مجدي دمحم عٌسوي وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 114

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 191591احمد جمال ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   251110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 247469عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   611110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114ٌخ   ،وفً تار 236111مى عبد العال وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   3111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 166711بخٌت ؼزالى مهران وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1111110111ها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 242413عمرو احمد عبدالرحمن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 242413برلم ،عمرو احمد عبدالرحمن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  6

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 242413اصبح / عمرو احمد عبدالرحمن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 216869شركه مصر للفنادق ) ش ت م م ( شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   2511111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 163671عبد الداٌم عبد المنعم سعودى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -لتجارة والمماوالت الشركة المصرٌه ل -  9

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191118وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 163671، سبك لٌدها برلم ،عبد الداٌم عبد المنعم  سعودى وشركاة شركة تضامن   -  11

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

 163671عبد الداٌم عبد المنعم سعودى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -الشركة المصرٌه للتجارة والمماوالت  -  11

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191118رٌخ   ،وفً تا

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 163671عبد الداٌم عبد المنعم  سعودى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   11111110111ل لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 183321مخبز سالمه احمد عمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 231351ة  ، سبك لٌدها برلم ،مروان دمحم حماد وشرٌكه توصٌة بسٌط -  14

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 231351دمحم ابراهٌم رضوان البسٌونى وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191119وفً تارٌخ   ، 221531شحاته سٌد احمد وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191119وفً تارٌخ   ، 221531دهللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد عب -  17

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

، سبك لٌدها برلم   الشركه العالمٌه للصناعات والتخزٌن المبرد للمواد الؽذائً )دمحم راتب دمحم وشركاه( شركة تضامن -  18

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191119وفً تارٌخ   ، 241252،

 جنٌه   47511110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191119وفً تارٌخ   ، 246865المعتز باهلل عنبه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   121110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال ,  21191119وفً تارٌخ   ، 246865المعتز باهلل عنٌه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   121110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عربً للعماره والدٌكور ) حمدي سلٌمان وهشام بٌومً وعمرو دمحم هشام ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم اصبح /المكتب ال -  21

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191111وفً تارٌخ   ، 113397،

 جنٌه   31111110111،

وفً تارٌخ    113397حمدى سلٌمان  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،1م-شركة المكتب العربى للعماره والدٌكور  -  22

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً تارٌخ    113397لم ،المكتب العربى للعمارة والدٌكور حمدى سلٌمان وهشام بٌومى شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  23

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً  113397اصبح /المكتب العربى للعمارة والدٌكور حمدى سلٌمان وهشام بٌومى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   31111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل  21191111تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ   ، 245691صبري عبدالحمٌد عبدالمنعم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 212764دمحم احمد دمحم حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -اصبح  -  26

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم تعدٌل رأس المال  21191111وفً تارٌخ   ، 212764،احمد دمحم حسن  حامد وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  27

 جنٌه   11111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191111وفً تارٌخ   ، 212764حمام حمدان جبرٌل و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   11111110111مال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 212764حمام حمدان جبرٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191115وفً تارٌخ   ، 167492احمد وعمرو شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   7511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 247384محمود عزمً ابراهٌم ابراهٌم و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 247344جالل احمد دمحم عبدالسالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   511110111ها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 245942ابراهٌم ابوالحدٌد محمود رمضان وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 239545، سبك لٌدها برلم ،شركة حسن عبد الحكٌم وشرٌكة توصٌة بسٌطة   -  34

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ   ، 242639محمود سالم مصطفً عثمان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   151110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ ال

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 139931ماهر عبد الفتاح خلٌفة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 139931الفتاح خلٌفة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ماهر عبد  -  37

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191123ٌخ   ،وفً تار 162852سمٌر ربٌع ابو العال عبد الحلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   4111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191127وفً تارٌخ   ، 232632صالح عبد الظاهر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   21111110111ا ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ   ، 232632عاطؾ ؼرٌب ابراهٌم سٌد احمد و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    241825وسؾ السٌد( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ورثه عبدالعال عبدالرحمن علً )هند سالمه ٌ -  41

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ   ، 183555دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   23111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191128وفً تارٌخ   ، 183555دمحم زكرٌا الؽرٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   23111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم تعدٌل رأس  21191128وفً تارٌخ   ، 183555اصبح / نهله عبدهللا دمحم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   23111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191128وفً تارٌخ   ، 233565تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ولٌد لاسم سٌد وشرٌكه محمود عبد الفتاح لطب شركة  -  45

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191128وفً تارٌخ   ، 233565ولٌد لاسم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   11111110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ   ، 233565ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود و شركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191128وفً تارٌخ   ، 233565لاسم سٌد وشرٌكه محمود عبد الفتاح لطب توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ولٌد  -  48

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191128،  وفً تارٌخ  233565ولٌد لاسم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ   ، 233565ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود و شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   11111110111صبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال  21191129وفً تارٌخ   ، 241611احمد عبدالعظٌم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 234741، سبك لٌدها برلم ، حامد احمد دمحم كسر وشرٌكه شركة تضامن  -  52

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 236782امل محمود عباس وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   وصؾ التأشٌر:

وفً  151793)مصطفى عبد الرحمن وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،it.valleyوادى تكنولوجٌا المعلومات   -  54

 جنٌه   11111111.000تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131تارٌخ   ،

)مصطفً عبد الرحمن و شرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  it.valleyاصبح/ وادي تكنولوجٌا المعلومات  -  55

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 151793،

 جنٌه   111111110111،

تم تعدٌل رأس المال  21191131وفً تارٌخ   ، 151793وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، مصطفى عبد الرحمن -  56

 جنٌه   111111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم 21191131وفً تارٌخ   ، 212515شادى السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 212515شادى السٌد و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191131وفً تارٌخ   ، 212515شادى السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

م تعدٌل رأس المال , ت 21191131وفً تارٌخ   ، 212515شادى السٌد و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 141418شركة دمحم شبل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 242917عمرو زٌنهم شحاته احمد وشركاءه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  246762دمحم احمد جمعه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الهرم-المرٌوطٌه-ش عبدالنعٌم سلٌم 21الـتأشٌر:   ، اصبح/

تعدٌل العنوان , تم  21191111وفً تارٌخ  241391احمد علً ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع اشرؾ الخلك من شارع السودان  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  197976دمحم شمس الدٌن حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح ترسا كوبرى ترسا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  197976ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم شمس الدٌن حسن وشرٌكه ، توص -  4

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح ترسا كوبرى ترسا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  166711بخٌت ؼزالى مهران وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 بدوى شبرا مصرشارع  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  193392هبه هشام دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 طرٌك مصر اسكندرٌه 28تمسٌم االحالم لجمعٌه السادات المنطمه الصناعٌه بابى رواش الكٌلو  217الـتأشٌر:   ، لطعه ارض رلن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  193392بان وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مها امام شع -  7

 طرٌك مصر اسكندرٌه 28تمسٌم االحالم لجمعٌه السادات المنطمه الصناعٌه بابى رواش الكٌلو  217الـتأشٌر:   ، لطعه ارض رلن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  193392بك لٌدها برلم    اصبح هبه هشام وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  س -  8

طرٌك مصر  28تمسٌم االحالم لجمعٌه السادات المنطمه الصناعٌه بابى رواش الكٌلو  217وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه ارض رلن 

 اسكندرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  177153هانى دمحم سعد دمحم على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 17،  16،  15،  222،  221وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مول الندى التجارى حى الندى مدٌنة الشٌخ الزاٌد بالوحدات 

 السادس من اكتوبر  18، 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  177153حامد دمحم عبد الرازق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 17،  16،  15،  222،  221وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مول الندى التجارى حى الندى مدٌنة الشٌخ الزاٌد بالوحدات 

 السادس من اكتوبر  18، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117رٌخ وفً تا 177153هانى دمحم سعد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 18،  17،  16،  15،  222،  221الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مول الندى التجارى حى الندى مدٌنة الشٌخ الزاٌد بالوحدات 

 السادس من اكتوبر 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  241943اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 مدٌنه الشٌخ زاٌد-ب بالمجاوره الخامسه الحى االول 11بالعماره رلم  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شمه رلم 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  241943اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 مدٌنه الشٌخ زاٌد-ب بالمجاوره الخامسه الحى االول 11بالعماره رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شمه رلم العنوان , 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  247344جالل احمد دمحم عبدالسالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 لصر النٌل-الزمالن-ش ابو الفدا  39العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

وفً تارٌخ  92911راضً الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  21191117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  92911ً الدولٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه راض -  16

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  92911شركة راضً الدولٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  92911شركة احمد راضً وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 ه االمن تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌ 143وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  92911راضً الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  21191117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  92911ة ،  سبك لٌدها برلم    شركه راضً الدولٌه ، توصٌة بسٌط -  21

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  92911شركة راضً الدولٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  92911شركة احمد راضً وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  92911راضً الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143اضافه فرع بالعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  92911شركه راضً الدولٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  92911، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة راضً الدولٌة  -  25

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

, تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  92911شركة احمد راضً وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 تعاونٌات سموحه خلؾ مدٌرٌه االمن  143وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  68138شركة دار النمر للطباعه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 سكندرٌهطرٌك مصر ا 28الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ناصٌه ابو رواش الكٌلو



 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

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  68138شركة سٌد حسٌن حسن النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 طرٌك مصر اسكندرٌه 28العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ناصٌه ابو رواش الكٌلو

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  68138سبك لٌدها برلم      ولٌد سٌد حسٌن حسن النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ، -  29

 طرٌك مصر اسكندرٌه 28العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ناصٌه ابو رواش الكٌلو

ٌل تم تعد 21191118وفً تارٌخ  232991النٌل المابضة للتنمٌة واالستثمار ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 شارع نهرو المنتزه المرٌالند مصر الجدٌدة 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان  21191118وفً تارٌخ  183321مخبز سالمه احمد عمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 الحمٌد العروبه العمرانٌهشارع اوالد عبد الرازق من ش المهندس صالح عبد  9, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  246865المعتز باهلل عنبه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 شارع العناب المهندسٌن  9وصؾ الـتأشٌر:   ، الشمه الكائنه بالدور الرابع فوق االرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  246865بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     المعتز باهلل عنٌه وشرٌكه ، توصٌة -  33

 شارع العناب المهندسٌن  9وصؾ الـتأشٌر:   ، الشمه الكائنه بالدور الرابع فوق االرضى 

ان , تم تعدٌل العنو 21191111وفً تارٌخ  115191اصبح عصام حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 شارع المرٌوطٌة الهرم 25وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  115191هانى  حسن دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 شارع المرٌوطٌة الهرم 25وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  231118لٌدها برلم     اصبح / ضحً فاضل وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك -  36

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  231118اشرؾ سند وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183رع بالعنوان/الـتأشٌر:   ، افتتاح ف

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  231118دمحم الشعراوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1د -  38

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  231118ضامن ،  سبك لٌدها برلم    اشرؾ عبد العزٌز وشركاه ، شركة ت -  39

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  231118ضحى فاضل وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183، افتتاح فرع بالعنوان/  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  231118ضحى فاضل وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  231118توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اصبح / ضحً فاضل وشرٌكتها ، -  42

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  231118اشرؾ سند وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183ـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  231118دمحم الشعراوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     1د -  44
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تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191111وفً تارٌخ  231118اشرؾ سند وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  231118دمحم الشعراوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1د -  51
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تم تعدٌل العنوان ,  21191111 وفً تارٌخ 231118اشرؾ عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  231118ضحى فاضل وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 الممطم-علٌاالهضبه ال 9ش  8183الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  231118ضحى فاضل وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 الممطم-الهضبه العلٌا 9ش  8183الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

 21191113وفً تارٌخ  113119ك لٌدها برلم    شركه ناٌل   انفستمنتز   لتداول االوراق   المالٌه ، شركة مساهمة ،  سب -  54

تنفٌذ  -ش لبنان المهندسٌن من الدور الثالث الى الدور االول 41تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل فرع الشركة بالعنوان 

 من الفئه ب 

تم تعدٌل العنوان  21191113فً تارٌخ و 113119نعٌم للوساطه فى االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 تنفٌذ من الفئه ب  -ش لبنان المهندسٌن من الدور الثالث الى الدور االول 41, وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل فرع الشركة بالعنوان 

 21191113خ وفً تارٌ 113119شركه ناٌل   انفستمنتز   لتداول االوراق   المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 شارع محى الدٌن ابو العز الدور السابع فرع تنفٌذ من الفئه ب  91تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  113119نعٌم للوساطه فى االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  57

 شارع محى الدٌن ابو العز الدور السابع فرع تنفٌذ من الفئه ب  91ـتأشٌر:   ، اؼالق الفرع الكائن فى , وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  191518احمد العرابى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

 اكتوبر 6_ _االسكان العائلى 11الـتأشٌر:   ، الؽاء المطعه رلم 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  247384محمود عزمً ابراهٌم ابراهٌم و شرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  59

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شارع كفر لورص اشمون منوفٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  188199امل وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 بشارع سورٌا المهندسٌن 9، افتتاح فرع بالعنوان الدور االرضى بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  188199اصبح امل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 بشارع سورٌا المهندسٌن 9بالعنوان الدور االرضى بالعمار رلم  الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع
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 اكتوبر  6مدٌنة 
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 ش التحرٌر الدلً 122وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  79

 ش البطل احمد عبدالعزٌز المهندسٌن 26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626    شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم -  81

 ش البطل احمد عبدالعزٌز المهندسٌن 26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  81

 ش لناة السوٌس المنصوره 21، افتتاح فرع بالعنوان  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  82

 ش لناة السوٌس المنصوره 21وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1ن ششركه الدلتا الدولٌه للتامٌ -  83

 أ برج الصفوه ش صفٌه زؼلول ناصٌه الجمهورٌه  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  84

 أ برج الصفوه ش صفٌه زؼلول ناصٌه الجمهورٌه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  85

 ع بالعنوان ش الجالء عمارات االولاؾ برج الجالء العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  86

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش الجالء عمارات االولاؾ برج الجالء 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1ه للتامٌن ششركه الدلتا الدولٌ -  87

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان برج المدٌرٌه ش المدٌرٌه 

ٌل العنوان , تم تعد 21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  88

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان برج المدٌرٌه ش المدٌرٌه 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  89

 برج الجالء  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش الجالء عمارات االولاؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش الجالء عمارات االولاؾ برج الجالء 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626بك لٌدها برلم    م ، شركة مساهمة ،  س1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  91

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان برج المدٌرٌه ش المدٌرٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  92

 تاح فرع بالعنوان برج المدٌرٌه ش المدٌرٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، افت

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  93

 أ ش االهرام مصر الجدٌده 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الدلتا للتامٌن ش.م. -  94

 أ ش االهرام مصر الجدٌده 15وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  95

 ش الثوره لسم اول االسماعٌلٌه  26لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  96

 ٌلٌه ش الثوره لسم اول االسماع 26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  97

 أ ش االهرام مصر الجدٌده 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626 شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    -  98

 أ ش االهرام مصر الجدٌده 15وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  99

 ش الثوره لسم اول االسماعٌلٌه  26ع بالعنوان العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ش الثوره لسم اول االسماعٌلٌه  26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1تامٌن ششركه الدلتا الدولٌه لل -  111

 ش التحرٌر الدلً 122العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

ان , تم تعدٌل العنو 21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 ش التحرٌر الدلً 122وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  113

 ش البطل احمد عبدالعزٌز المهندسٌن 26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 ش البطل احمد عبدالعزٌز المهندسٌن 26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626رلم    م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها ب1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  115

 ش لناة السوٌس المنصوره 21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 ش لناة السوٌس المنصوره 21بالعنوان وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  51626م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركه الدلتا الدولٌه للتامٌن ش -  117

 أ برج الصفوه ش صفٌه زؼلول ناصٌه الجمهورٌه  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  51626شركة الدلتا للتامٌن ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

 أ برج الصفوه ش صفٌه زؼلول ناصٌه الجمهورٌه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 



 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

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  237196برلم    حمدي عبدالجلٌل ؼباش وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  119

 امبابة -ابو رواش  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  28ن  -تمسٌم امالن  37العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  246244مٌداؾ المابضه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 وبذلن تم محو المٌد من سجل تجاري الجٌزه 27الـتأشٌر:   ، اصبح / البرج الشمالً ابراج الناٌل سٌتً كورنٌش النٌل الدور وصؾ 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  246244اصبح /مٌداؾ المالٌه المابضه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

وبذلن تم محو المٌد من سجل  27ح / البرج الشمالً ابراج الناٌل سٌتً كورنٌش النٌل الدور العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصب

 تجاري الجٌزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  241218دمحم رشدان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

الدور الثالث مشروع مٌدي بوٌنت  311كائن بالوحده رلم  HYDRATEت الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان بٌوتً سنتر هٌدرا

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  82115اصبح / احمد عبدربه بنداري وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

دلهلٌة وبذلن  -منٌة النصر  -شارع التحرٌر  7م بالعمار رل -بالدور االول علوى  - 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح شمة رلم 

 ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  82115اشرؾ احمد ابراهٌم  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

دلهلٌة وبذلن ٌتم محو  -منٌة النصر  -شارع التحرٌر  7لم بالعمار ر -بالدور االول علوى  - 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح شمة رلم 

 المٌد من سجل تجارى الجٌزة 

 21191128وفً تارٌخ  158619المهندسان / مراد وسامى مراد لالدة وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 البراجٌل طرٌك  117تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  158619سامى وماجد مراد وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 طرٌك البراجٌل  117وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 21191128وفً تارٌخ  158619م    المهندسان / مراد وسامى مراد لالدة وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  117

 طرٌك البراجٌل  117تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  158619سامى وماجد مراد وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

 طرٌك البراجٌل  117وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  134187شركه العبد انترترٌد ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  119

 ش جزٌره الورد خلؾ بٌت الطالبات االمنصوره 7الـتأشٌر:   ، الؽاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  134187شركه العبد انترترٌد ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 ش الرحاء تمسٌم االباهٌمٌه طنطا 3الـتأشٌر:   ، الؽاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  134187شركه العبد انترترٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 طالبات االمنصورهش جزٌره الورد خلؾ بٌت ال 7الـتأشٌر:   ، الؽاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  134187شركه العبد انترترٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 ش الرحاء تمسٌم االباهٌمٌه طنطا 3الـتأشٌر:   ، الؽاء 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129ارٌخ وفً ت 132312عصام عبد هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 طرٌك اسكندرٌة الصحراوى بجوار االحمدٌة للحدٌد 23وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان كٌلو 



 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

فٌمتو ترٌد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )عصام عبد هللا وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

طرٌك اسكندرٌة  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان كٌلو  21191129وفً تارٌخ  132312

 الصحراوى بجوار االحمدٌة للحدٌد

فٌمتو ترٌد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )عصام عبد هللا وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  125

طرٌك اسكندرٌة  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان كٌلو  21191129وفً تارٌخ  132312

 الصحراوى بجوار االحمدٌة للحدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212515شادى السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

 اكتوبر  6سٌتً ستار المحور الخدمً الثانً مدٌنه  3رج رلم ب 2الـتأشٌر:   ، اصبح / الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212515شادى السٌد و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  127

 اكتوبر  6سٌتً ستار المحور الخدمً الثانً مدٌنه  3برج رلم  2الـتأشٌر:   ، اصبح / الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212515شادى السٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  128

 اكتوبر  6سٌتً ستار المحور الخدمً الثانً مدٌنه  3برج رلم  2الـتأشٌر:   ، اصبح / الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  212515    شادى السٌد و شرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  129

 اكتوبر  6سٌتً ستار المحور الخدمً الثانً مدٌنه  3برج رلم  2الـتأشٌر:   ، اصبح / الوحده رلم 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  229197احمد على احمد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 اكتوبر 6_المنطمه السٌاحٌه السادسه _97نوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العمار رلم الع

تم  21191131وفً تارٌخ  214194التجارى الدولى للسمسره فى االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

ش عبدالسالم عارؾ  4البنن التجارى الدولى الً  -الفدا ابو -ٌولٌو 23تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل الفرع الكائن شارع 

 والجمهورٌه حً الشرق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  238191ابناء الفضالى و شرٌكتهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 ش الملن فٌصل 68وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع كائن بالعمار رلم 

 21191131وفً تارٌخ  223271عبد الصمد عبد العزٌز سلٌم دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة  -  133

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح ترعة الزمر عمرانٌه ؼرٌبه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ولٌد على بدر على احمد وشرٌكة ، شركة تضامن  اصبح /العماره والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه والتركٌبات  -  1

المعدنٌه فٌما ٌخص كافه انواع السلع والتشكٌالت المعدنٌه واكسسواراتها وخاصه االبواب والشبابٌن والبوابات الحدٌدٌه والصاج ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  231619سبك لٌدها برلم   

سامى امٌن سامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / بٌع وتجاره السٌارات وبٌع السٌارات  لحساب الؽٌر بالعموله والتوكٌالت  -  2

تم تعدٌل النشاط , 21191112فً تارٌخ و 129785التجارٌه والتصدٌر فً جمٌع السلع المسموح بها لانونا ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة
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 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سامى امٌن سامى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / بٌع وتجاره السٌارات وبٌع السٌارات  لحساب الؽٌر بالعموله والتوكٌالت  -  3

تم تعدٌل النشاط , 21191112فً تارٌخ و 129785التجارٌه والتصدٌر فً جمٌع السلع المسموح بها لانونا ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191112وفً تارٌخ  92487اشرؾ دمحم ابوالٌزٌد كباره وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌطة  اصبح/ االستثمار العماري واالنتاج الحٌوانً والزراعً وتسوٌك منتجات عبد المطلب شحاته وشرٌكه ، توصٌة بس -  5

لسنه  736الزراعٌه والحٌوانٌه والعمارٌه وثالجه لحفظ الفاكهه والخضروات واللحوم)فٌما عدا خدمات االنترنت( موافمه امنٌه برلم 

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 21191113وفً تارٌخ  231549،  سبك لٌدها برلم    2119

عبدالمطلب شحاته عبدالخافظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ االستثمار العماري واالنتاج الحٌوانً والزراعً وتسوٌك  -  6

 منتجات الزراعٌه والحٌوانٌه والعمارٌه وثالجه لحفظ الفاكهه والخضروات واللحوم)فٌما عدا خدمات االنترنت( موافمه امنٌه برلم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  231549،  سبك لٌدها برلم    2119لسنه  736

شركه دمحم مجلى احمد جادو و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح المٌام باعمال وشراء مستلزمات اجهزة الكمبٌوتر والتصدٌر  -  7

وفً تارٌخ  214554( ،  سبك لٌدها برلم   2119لسنة  911)موافمة امنٌة رلم  والتورٌدات العمومٌة ماعدا خدمات االنترنت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

تم 21191113وفً تارٌخ  153221دمحم عبد العلٌم نواره وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 لتأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط , وصؾ ا

وفً تارٌخ  197976دمحم شمس الدٌن حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستشارات االهندسٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

وفً تارٌخ  197976،  سبك لٌدها برلم   دمحم شمس الدٌن حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستشارات االهندسٌة  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

راضً الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر  -  11

 -بكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه وذلن فى لوازم معدات صٌانه السٌارات واعمال المحطات وش

اعمال صٌانه مراكز الخدمه وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات 

ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21191117وفً تارٌخ  92911المختلفه واالعمال التكمٌلٌه االخري ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

شركه راضً الدولٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات صٌانه  -  12

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

نه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه وصٌا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

ى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات صٌانه شركة راضً الدولٌة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ ال -  13

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

ات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد راضً وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات  -  14

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه صٌانه السٌارات واعمال ال

وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   
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راضً الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر  -  15

 -لود واضافه وذلن فى لوازم معدات صٌانه السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والو

اعمال صٌانه مراكز الخدمه وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  92911المختلفه واالعمال التكمٌلٌه االخري ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

شركه راضً الدولٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات صٌانه  -  16

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه  وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

ى لوازم معدات صٌانه شركة راضً الدولٌة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن ف -  17

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  92911بك لٌدها برلم   االخري ،  س

شركة احمد راضً وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات  -  18

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -ؽاز والولود واضافه صٌانه السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات ال

وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه 

 ٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بس21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

راضً الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر  -  19

 -وذلن فى لوازم معدات صٌانه السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

ه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات اعمال صٌانه مراكز الخدمه وصٌان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  92911المختلفه واالعمال التكمٌلٌه االخري ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

لؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات صٌانه شركه راضً الدولٌه ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى ا -  21

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

المختلفه واالعمال التكمٌلٌه وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

شركة راضً الدولٌة ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات صٌانه  -  21

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -كات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه السٌارات واعمال المحطات وشب

وصٌانه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه 

 ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد21191117ٌوفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد راضً وشرٌكة ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى الؽرض/ التجمٌع والتصنٌع لدى الؽٌر وذلن فى لوازم معدات  -  22

اعمال صٌانه مراكز الخدمه  -صٌانه السٌارات واعمال المحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود واضافه 

انه السٌارات  و محطات البنزٌن شامله االعمال الكهربائٌه والصحٌه والدهانات وصٌانه المعدات المختلفه واالعمال التكمٌلٌه وصٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  92911االخري ،  سبك لٌدها برلم   

ش  م م ، شركة مساهمة  اصبح /  انشاء واستؽالل واستئجار وادارة المنشات  روٌال جروب لالستثمارات السٌاحٌة الفندلٌة -  23

الفندلٌة  بجمٌع انواعها ودرجاتها بما فى ذلن الفنادق والمرى والموتٌالت والمجتمعات السٌاحٌة  والفنادق والمطاعم والمالهى 

تملن البواخر للنمل اوااللامة وادارتها بما ٌتناسب  -الرٌاضٌة الامة وادارة المنشأت الفندلٌة الصحٌة والمالحٌة و -الترفٌهٌة اللٌلٌة 

تمدٌم الخدمات الالزمة لتحمٌك هذا الؽرض وتتمثل فى انشاء وادارة المطاعم الملحمة بالفنادق والمطاعم المتنملة  -مع ؼرض الشركة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  98682وكذلن تصنٌع الحلوٌات وانشاء الوحدات ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة
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اصبح بنا للمطاعم ش م م ، شركة مساهمة  اصبح /  انشاء واستؽالل واستئجار وادارة المنشات الفندلٌة  بجمٌع انواعها  -  24

الامة وادارة  -ى الترفٌهٌة اللٌلٌة ودرجاتها بما فى ذلن الفنادق والمرى والموتٌالت والمجتمعات السٌاحٌة  والفنادق والمطاعم والماله

تمدٌم  -تملن البواخر للنمل اوااللامة وادارتها بما ٌتناسب مع ؼرض الشركة  -المنشأت الفندلٌة الصحٌة والمالحٌة والرٌاضٌة 

تصنٌع الحلوٌات  الخدمات الالزمة لتحمٌك هذا الؽرض وتتمثل فى انشاء وادارة المطاعم الملحمة بالفنادق والمطاعم المتنملة وكذلن

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21191117وفً تارٌخ  98682وانشاء الوحدات ،  سبك لٌدها برلم   

روٌال جروب لالستثمارات السٌاحٌة الفندلٌة ش  م م ، شركة مساهمة  الخاصة بؽسٌل وتنظٌؾ وكً المالبس  و االستٌراد  -  25

ٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحة اوتشترن باى وجه من الوجوه مع  -جارٌة فى حدود ؼرض الشركة والتصدٌر والتوكٌالت الت

الهٌئات التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر اوفى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

وفً تارٌخ  98682حكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   الهٌئات السالفة اوتشترٌها اوتلحمها بها وذلن طبما ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21191117

 

اصبح بنا للمطاعم ش م م ، شركة مساهمة  الخاصة بؽسٌل وتنظٌؾ وكً المالبس  و االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -  26

ٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحة اوتشترن باى وجه من الوجوه مع الهٌئات التى تزاول  - التجارٌة فى حدود ؼرض الشركة

اعماال شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر اوفى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  98682نفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   اوتشترٌها اوتلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته الت

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/استشارات تسوٌمٌه وتورٌدات عمومٌه ودعاٌا واعالن فٌما عدا  -  27

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  241943سبك لٌدها برلم    ( ، 2119لسنه  729خدمات االنترنت)موافمه امنٌه 

 التأشٌر:  شركة تضامن

اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/استشارات تسوٌمٌه وتورٌدات عمومٌه ودعاٌا واعالن فٌما عدا  -  28

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  241943ها برلم   ( ،  سبك لٌد2119لسنه  729خدمات االنترنت)موافمه امنٌه 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

هبه هشام دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تصنٌع االلواح الحسبٌه النصؾ مصنعه والتامه الصنع وكذلن المرص  -  29

والضلؾ وجمٌع انواع المطاعات الخشبٌه والمعدنٌه والكراسً واالنترٌهات واالثاث المكتبً المتكامل الحدٌث والتملٌدي وكذا االثاث 

ات الحدٌثه واالثاث الفندلً المتكامل واالثاث المدرسً المتكامل واالثاث الخاص بالمعامل ولاعات المعدنً والكراسً واالنترٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  193392المحاضرات والمدرجات الجامعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ح/ تصنٌع االلواح الحسبٌه النصؾ مصنعه والتامه الصنع وكذلن المرص مها امام شعبان وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصب -  31

والضلؾ وجمٌع انواع المطاعات الخشبٌه والمعدنٌه والكراسً واالنترٌهات واالثاث المكتبً المتكامل الحدٌث والتملٌدي وكذا االثاث 

مدرسً المتكامل واالثاث الخاص بالمعامل ولاعات المعدنً والكراسً واالنترٌهات الحدٌثه واالثاث الفندلً المتكامل واالثاث ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  193392المحاضرات والمدرجات الجامعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

صنع وكذلن المرص اصبح هبه هشام وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تصنٌع االلواح الحسبٌه النصؾ مصنعه والتامه ال -  31

والضلؾ وجمٌع انواع المطاعات الخشبٌه والمعدنٌه والكراسً واالنترٌهات واالثاث المكتبً المتكامل الحدٌث والتملٌدي وكذا االثاث 

المعدنً والكراسً واالنترٌهات الحدٌثه واالثاث الفندلً المتكامل واالثاث المدرسً المتكامل واالثاث الخاص بالمعامل ولاعات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  193392محاضرات والمدرجات الجامعٌه ،  سبك لٌدها برلم   ال

 توصٌة بسٌطة

ناجى حمدى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ اعمال التفتٌش على الشركات والمنشأت الخدمٌه والصناعه ومنح  -  32

لسنه  319ار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( موافمه امنٌه شهادات الجلوبال جاب ) فٌما عدا اصد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ  245133،  سبك لٌدها برلم    2119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  68138شركة دار النمر للطباعه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  68138شركة سٌد حسٌن حسن النمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118

وفً تارٌخ  68138توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد سٌد حسٌن حسن النمر وشركاه ، -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118

وفً تارٌخ  244594حسن دمحم حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / بٌع المطن والملح الصخري ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119

اصبح /ممدوح سٌد ابراهٌم سالم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / بٌع المطن والملح الصخري ،  سبك لٌدها برلم    -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  244594

تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم    اصبح خالد احمد محمود دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  219931

اصبح/ خالد احمد محمود دمحم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها  -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119تارٌخ وفً  219931برلم   

شركة سٌد عبد اللطٌؾ حسٌن معوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك  -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  219931لٌدها برلم   

بح خالد احمد محمود دمحم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم   اص -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  219931

مال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها اصبح/ خالد احمد محمود دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه واع -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  219931برلم   

شركة سٌد عبد اللطٌؾ حسٌن معوض وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك  -  43

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تع21191119وفً تارٌخ  219931لٌدها برلم   

اصبح خالد احمد محمود دمحم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  219931

شرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  سبك لٌدها  اصبح/ خالد احمد محمود دمحم و -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  219931برلم   

بك شركة سٌد عبد اللطٌؾ حسٌن معوض وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌه ،  س -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  219931لٌدها برلم   

عمرو احمد فؤاد مهنا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه تصنٌع وتجمٌع ادوات رٌاضٌه لدي الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة21191119وفً تارٌخ  189797

احمد دمحم رفعت وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه / التصنٌع لدي الؽٌر و تصنٌع وتجمٌد وتبرٌد وتعبئه المواد الؽذائٌه سمن  -  48

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  228472نباتً والزٌون بانواعها ومنتجات االلبان والخضراوت لدي الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 ر:  شركة تضامنالنشاط , وصؾ التأشٌ



 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

اصبح / احمد دمحم رفعت وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافه / التصنٌع لدي الؽٌر و تصنٌع وتجمٌد وتبرٌد وتعبئه المواد  -  49

وفً تارٌخ  228472الؽذائٌه سمن نباتً والزٌون بانواعها ومنتجات االلبان والخضراوت لدي الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل الن21191111

وفً تارٌخ  212764دمحم احمد دمحم حسن وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -اصبح  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111

تم 21191111وفً تارٌخ  212764ك لٌدها برلم   احمد دمحم حسن  حامد وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سب -  51

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191111وفً تارٌخ  212764حمام حمدان جبرٌل و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  52

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191111وفً تارٌخ  212764شرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   حمام حمدان جبرٌل و -  53

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  212943عمرو ابراهٌم على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 ؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وص21191113

وفً تارٌخ  212943خٌرٌه االمام السٌد الكفراوى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

وفً تارٌخ  212943،  سبك لٌدها برلم    عمرو ابراهٌم على وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

تم 21191113وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  57

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  58

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

 وفً تارٌخ 212943عمرو ابراهٌم على وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  59

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

وفً تارٌخ  212943خٌرٌه االمام السٌد الكفراوى وشرٌكها ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

وفً تارٌخ  212943امن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   عمرو ابراهٌم على وشركاة ، شركة تض -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

تم 21191113وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  62

 ركة تضامنتعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ش

تم 21191113وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  63

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

فً تارٌخ و 212943عمرو ابراهٌم على وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

وفً تارٌخ  212943خٌرٌه االمام السٌد الكفراوى وشرٌكها ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113



 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

وفً تارٌخ  212943شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    عمرو ابراهٌم على وشركاة ، -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

تم 21191113وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  67

 أشٌر:  شركة تضامنتعدٌل النشاط , وصؾ الت

تم 21191113وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  68

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  212943 عمرو ابراهٌم على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   -  69

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

وفً تارٌخ  212943خٌرٌه االمام السٌد الكفراوى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  71

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

وفً تارٌخ  212943على وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   عمرو ابراهٌم  -  71

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

تم 21191113وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  72

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل ا

وفً تارٌخ  212943دمحم عبد المنعم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  73

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

وفً تارٌخ  222872لتجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   ماجد الهاللى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات والتوكٌالت ا -  74

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114

ٌسرى دمحم محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه / خلط وتعبئه كافه خامات المناجم والمحاجر والمخصبات الزراعٌه  -  75

تم 21191116وفً تارٌخ  231924الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   وكذلن تصنٌع خام سوبر فوسفات وتصنٌع كافه المخصبات 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

جلؾ مٌدا ٌجٌبت الطوخى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط تنظٌم والامة المعارض والمؤتمرات ،  سبك لٌدها برلم    -  76

 ؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وص21191116وفً تارٌخ  197362

اصبح جلؾ مٌد اٌجٌبت الطوخى وشرٌكته ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط تنظٌم والامة المعارض والمؤتمرات ،  سبك  -  77

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  197362لٌدها برلم   

ن  تم حذؾ نشاط تنظٌم والامة المعارض والمؤتمرات ،  سبك لٌدها برلم   جلؾ مٌدا ٌجٌبت الطوخى وشرٌكه ، شركة تضام -  78

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  197362

اصبح جلؾ مٌد اٌجٌبت الطوخى وشرٌكته ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط تنظٌم والامة المعارض والمؤتمرات ،  سبك  -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  197362لٌدها برلم   

جلؾ مٌدا ٌجٌبت الطوخى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط تنظٌم والامة المعارض والمؤتمرات ،  سبك لٌدها برلم    -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  197362

صبح جلؾ مٌد اٌجٌبت الطوخى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط تنظٌم والامة المعارض والمؤتمرات ،  سبك ا -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  197362لٌدها برلم   

رٌد المواد الؽذائٌة وخدمات التؽذٌة المتكاملة محمود عزمً ابراهٌم ابراهٌم و شرٌكة ، شركة تضامن  اصبح تجارة وبٌع وتو -  82

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  247384،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  245942ابراهٌم ابوالحدٌد محمود رمضان وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح التورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  83

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191121تارٌخ 

سم  25*12*6شركه رضٌوى للمماوالت والتعمٌر ، شركة تضامن  اضافه تصنٌع خرسانه جاهزه وطوب اسمنتً مصمت  -  84

شبن سم وبلون اسمنتً مفرغ مختلؾ المماسات بالط انتر لون ) متداخل( بمختلؾ االشكال بردوره رصٌؾ اسمنتٌه و 25*12*11،

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191121وفً تارٌخ  72781اللدٌكور االسمنتً ،  سبك لٌدها برلم   

 81524الرضا لتجاره ودش الحبوب سعد عباده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  85

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 21191122وفً تارٌخ 

تم 21191122وفً تارٌخ  81524سعٌد عبدالموى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  86

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة الرضا لتجارة دش الحبوب دمحم سعٌد عبد الموى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  87

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122وفً تارٌخ  81524برلم   

ٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   شركة الرضا لتجارة ودش الحبوب سٌعد عبد الموى وشركاه ، توصٌة بس -  88

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122وفً تارٌخ  81524

وفً  242639محمود سالم مصطفً عثمان وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ/ التورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  89

 ؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وص21191122تارٌخ 

 139931ماهر عبد الفتاح خلٌفة وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستٌراد والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191123وفً تارٌخ 

 139931نشاط االستٌراد والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    ماهر عبد الفتاح خلٌفة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ 

اصبح / اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط /لاعات المؤتمرات ،  سبك لٌدها برلم    -  92

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ  159168

وفً  159168نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط /لاعات المؤتمرات ،  سبك لٌدها برلم    -  93

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123تارٌخ 

تضامن  اصبح / تورٌدات و متعهد نمل بري وشحن بضائع ،  سبك لٌدها برلم   بدوي رضوان حسن دمحم وشرٌكه ، شركة  -  94

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191123وفً تارٌخ  245279

وفً تارٌخ  243983سعٌد احمد عرابى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / حلوي من عجٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  95

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ال21191123

 162852سمٌر ربٌع ابو العال عبد الحلٌم وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  96

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191123وفً تارٌخ 

توزٌع وتصنٌع وتعبئه المواد الؽذائٌه والحلوي الجافه ومستلزماتها من  دمحم مصطفً حامد وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح / -  97

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191124وفً تارٌخ  241992العبوات البالستٌكٌه ،  سبك لٌدها برلم   

الدواجن والتسمٌن ،  سبك لٌدها  ناجى فؤاد برسوم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / التورٌدات العمومٌه والامه مزارع -  98

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191124وفً تارٌخ  155212برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتصدٌر  6من المجموعه  36والفمره  19دمحم هدهود وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / االستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  99

تم تعدٌل النشاط , 21191124وفً تارٌخ  124621حلٌه ،  سبك لٌدها برلم   وتوكٌالت تجارٌه وبٌع وتوزٌع سلع مستورده وم

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 6من المجموعه  36والفمره  19اصبح / علً  هدهود وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / االستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  111

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  124621،  سبك لٌدها برلم   وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وبٌع وتوزٌع سلع مستورده ومحلٌه 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وتصدٌر  6من المجموعه  36والفمره  19دمحم هدهود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  111

تم تعدٌل النشاط , 21191124وفً تارٌخ  124621ا برلم   وتوكٌالت تجارٌه وبٌع وتوزٌع سلع مستورده ومحلٌه ،  سبك لٌده

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 6من المجموعه  36والفمره  19اصبح / علً  هدهود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  112

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  124621رلم   وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وبٌع وتوزٌع سلع مستورده ومحلٌه ،  سبك لٌدها ب

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  135589شركه سٌدهم للطباعه والتصنٌع ، توصٌة بسٌطة  مركز خدمه وصٌانه السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191124تارٌخ 

وفً  135589صنٌع والتجاره اى بى اس ، توصٌة بسٌطة  مركز خدمه وصٌانه السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   سٌدهم للت -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191124تارٌخ 

 صالح عبد الظاهر وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و -  115

المستحضات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المنظفات و الكٌماوٌات و المكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و 

االضافات البٌطرٌة و المركزات و اللماحات و االعشاب الطبٌة و النباتات العطرٌة و االؼذٌة البشرٌة الخاصة و تصنٌع كل ماسبك 

و  6من المجموعة  36ة و تصنٌع كل ما سبك لحساب الؽٌر والتصدٌر و االستٌراد فٌما عدا الفمرة لدى الؽٌر و توزٌع و تجار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  232632و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    19المجموعة 

 شركة تضامن

ة تضامن  اصبح الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة و عاطؾ ؼرٌب ابراهٌم سٌد احمد و شرٌكة ، شرك -  116

البٌطرٌة و المستحضات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المنظفات و الكٌماوٌات و المكمالت الؽذائٌة و المستلزمات 

ة و االؼذٌة البشرٌة الخاصة و تصنٌع الطبٌة و االضافات البٌطرٌة و المركزات و اللماحات و االعشاب الطبٌة و النباتات العطرٌ

من المجموعة  36كل ماسبك لدى الؽٌر و توزٌع و تجارة و تصنٌع كل ما سبك لحساب الؽٌر والتصدٌر و االستٌراد فٌما عدا الفمرة 

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  232632و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعة  6

 شركة تضامن

حمدي عبدالجلٌل ؼباش وشرٌكه ، شركة تضامن  مماوالت عمومٌه والتورٌدات فى مجاالت مواد البناء والطرق والمواد  -  117

الكهربائٌه وتورٌد وتركٌب مواسٌر المٌاه والصرؾ الصحى والتوكٌالت التجارٌه واالستثمار العمارى واستصالح االراضى ومحطه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  237196ٌز وتصنٌع الخرسانه الجاهزة ،  سبك لٌدها برلم   تشؽٌل وتجه

 التأشٌر:  شركة تضامن

شركة االخوه احمد محمود وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / التوكٌالت  التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  118

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  162997برلم   

شركة االخوة احمد محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / التوكٌالت  التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  119

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  162997برلم   

ة احمد محمود وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / التوكٌالت  التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها اصبح االخو -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  162997برلم   



 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

لزمات الطبٌه واالدوٌه دمحم رشدان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح /تؽلٌؾ وتوزٌع و عرض وبٌع وتعبئه المست -  111

ومستحضرات التجمٌل واداره مصانع االدوٌه والصٌدلٌات والمستشفٌات والمشارٌع المتعلمه بتلن االنشطه وتجاره وتوزٌع المكمالت 

الؽذائٌه واالؼذٌه الخاصه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات والتصنٌع لدي الؽٌر واداره مراكز التجمٌل بدون جراحات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191128وفً تارٌخ  241218ستخدام الخلطات الطبٌعٌه ،  سبك لٌدها برلم   با

 بسٌطة

وفً  237685عصام عٌسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح / صٌدلٌه وتجاره وتوزٌع االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128تارٌخ 

برسوم نصٌؾ كٌرلس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح تجارة االسمنت وحدٌد التسلٌح واالخشاب بكافة انواعها ومماستها  -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  59945واستخدامتها ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  132312ركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التصنٌع لدى الؽٌر مستحضرات طبٌه ،  سبك لٌدها برلم   عصام عبد هللا وش -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129تارٌخ 

دى فٌمتو ترٌد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )عصام عبد هللا وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التصنٌع ل -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  132312الؽٌر مستحضرات طبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

فٌمتو ترٌد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )عصام عبد هللا وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التصنٌع لدى الؽٌر  -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  132312مستحضرات طبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

الند سكٌب -ة تضامن  اصبح المٌام باعمال نظافة عامه وتورٌدات عمومٌه مكافحة افات امل محمود عباس وشرٌكها ، شرك -  117

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191129وفً تارٌخ  236782،  سبك لٌدها برلم   

ٌمٌه ومراكز التدرٌب بما ال شركة عباد الرحمن لخدمات التعلٌم ، شركة مساهمة  اصبح /  انشاء المدارس والمعاهد التعل -  118

اداره مدرسه  1واللوائح المنظمه لذلن  وادارتها 1981لسنه  139،  1972لسنة 49، 1971لسنة  52ٌتعارض مع احكام الموانٌن 

انشاء واداره االكادٌمٌات الرٌاضٌه والمالعب والمرافك وخالفه واالستٌراد والتصدٌر والوكالت التجارٌه فى -الفاروق الخاصه 

دود ؼرض الشركه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ح

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  91126شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

كة عباد الرحمن لخدمات التعلٌم ، شركة مساهمة  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه شر -  119

وفً تارٌخ  91126والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   1981ل159او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 شركة مساهمة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21191129

وفً تارٌخ  229197احمد على احمد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  121

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131

تم 21191131وفً تارٌخ  141418شركة دمحم شبل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/ االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم    -  121

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شادى السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / التورٌدات العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر والصٌانه للالجهزه الكهربائٌه  -  122

وفً  212515تلزماته او االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   والمٌكانٌكٌه والمماوالت العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه عدا الكمبٌوتر او مس

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131تارٌخ 

شادى السٌد و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح / التورٌدات العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر والصٌانه للالجهزه الكهربائٌه  -  123

وفً  212515ه والتوكٌالت التجارٌه عدا الكمبٌوتر او مستلزماته او االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   والمٌكانٌكٌه والمماوالت العمومٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131تارٌخ 
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هربائٌه شادى السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / التورٌدات العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر والصٌانه للالجهزه الك -  124

وفً  212515والمٌكانٌكٌه والمماوالت العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه عدا الكمبٌوتر او مستلزماته او االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191131تارٌخ 

الستٌراد والتصدٌر والصٌانه للالجهزه الكهربائٌه شادى السٌد و شرٌكة ، شركة تضامن  اصبح / التورٌدات العمومٌه وا -  125

وفً  212515والمٌكانٌكٌه والمماوالت العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه عدا الكمبٌوتر او مستلزماته او االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191131تارٌخ 

ئها ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  تورٌد كافه مستلزمات الفنادق والمنشات السٌاحٌه والتصدٌر ماٌسه صالح الدٌن وشركا -  126

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  189518والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  115886عمٌره وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    1شركه ع -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة 21191112تارٌخ  وفً 115886عمٌرة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    1ع -  2

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  197976دمحم شمس الدٌن حسن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  241943اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  136196شركه ابو النور للتورٌدات العمومٌه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  231187ها برلم   سعٌد ابراهٌم عبدالرحمن وشرٌكه ، سبك لٌد -  6

 التأشٌر: شركة توصٌة )شركة والع (

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  231187سعٌد ابراهٌم عبد الرحمن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: شركة توصٌة )شركة والع (

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة 21191131وفً تارٌخ  219761فعت وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   بهاء ر -  8

 بسٌطة
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تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة 21191131وفً تارٌخ  219761بهاء رفعت وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم عزام وعادل  55521توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 عاشور وشركاهم

الى: اسامه محسن محمود  241711شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكٌه على دمحم احمد ورامى اسماعٌل

الى: على حسٌن محمود  163345شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكته

الى: عبدالمطلب شحاته  231549الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   21191113،  فى تارٌخ :   -  4

 عبدالخافظ وشركاه

الى: مدحت دمحم نجٌب علً  238191شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 الفضالً وشركاه

الى: اللجٌن النتاج  214438كة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر  21191113،  فى تارٌخ :   -  6

 حسٌن فتحى مصطفى حسٌن وشرٌكه-المالبس

الى: خالد احمد اٌوب  191315توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  7

 خطاب وشرٌكه

الى: عمرو احمد  242413تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر ب  21191118،  فى تارٌخ :   -  8

 عبدالرحمن وشرٌكه

الى: رمضان احمد سلٌمان  194323توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  9

 وشرٌكته

الى: رمضان احمد  194323الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  21191118،  فى تارٌخ :   -  11

 سلٌمان وشرٌكته

الى: مروان دمحم حماد  231351توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكه

الى: المعتز باهلل عنٌه  246865مٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم  21191119،  فى تارٌخ :   -  12

 وشرٌكه

الى: شحاته سٌد احمد  221531شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  13

 وشرٌكٌه

الى: اصبح /ممدوح سٌد  244594شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  14

 ابراهٌم سالم وشركاه
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الى: اصبح /المكتب  113397شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  15

 العربً للعماره والدٌكور ) حمدي سلٌمان وهشام بٌومً وعمرو دمحم هشام (

دمحم احمد  -الى: اصبح  212764ة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شرك  21191111،  فى تارٌخ :   -  16

 دمحم حسن وشركاه

الى: حسام عبدالكرٌم  236124توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  17

 وشركاه

الى: اصبح عصام حسن  115191ن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضام  21191111،  فى تارٌخ :   -  18

 وشرٌكه

الى: اصبح / ٌحٌى سعد  194869توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  19

 ابو سرٌع وشرٌكته

الى: اصبح / ٌحٌى سعد  194869لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم ا  21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 ابو سرٌع وشرٌكته

الى: اصبحت العلمٌن  97346شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  21

 للمواد الؽذائٌة )ماجد كامل فكرى للدس وشرٌكه(

الى: اصبحت العلمٌن  97346توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116:  ،  فى تارٌخ  -  22

 للمواد الؽذائٌة )ماجد كامل فكرى للدس وشرٌكه(

الى: اصبح / اٌهاب احمد  159168توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  23

 راهٌم عبدالعال وشركاهاب

الى: اصبح / دمحم حسان  221243شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  24

 حامد وشرٌكه تامر حسان حامد

الى: اصبح / سماء  215111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  25

 ابراهٌم عبدالجلٌل ابراهٌم بدر وشرٌكها

الى: اصبح / علً   124621توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  26

 هدهود وشركاه

الى: اصبح / علً   124621شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  27

 هدهود وشركاه

الى: اصبح /ٌسمٌن عبد  218681شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  28

 اهللا حسٌن احمد وشرٌكه

الى: اصبح /ٌسمٌن عبد  218681توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  29

 هللا حسٌن احمد وشرٌكها

الى: عاطؾ ؼرٌب  232632شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  31

 د احمد و شرٌكةابراهٌم سٌ

الى: اصبح /مٌداؾ  246244شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  31

 المالٌه المابضه ش م م
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 الى: اصبح /المكتب 113397شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  32

 العربى للعمارة والدٌكور حمدى سلٌمان وهشام بٌومى

الى: ولٌد محمود عبد  233565توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  33

 اللطٌؾ محمود و شركاة

الى: ولٌد محمود عبد  233565لممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  21191128،  فى تارٌخ :   -  34

 اللطٌؾ محمود و شركاة

الى: السٌد فرؼلً  179815شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  35

 وشرٌكه

الى: سعٌد  231187شركة الممٌدة برلم شركة توصٌة )شركة والع (  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال  21191131،  فى تارٌخ :   -  36

 ابراهٌم عبد الرحمن وشركاه

الى: سعٌد ابراهٌم عبد  231187شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  37

 الرحمن وشركاه

 الى: بهاء رفعت وشركاه 219761لشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21191131،  فى تارٌخ :   -  38

 الى: بهاء رفعت وشركاه 219761شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  39

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركاء موصٌٌن  3ودخول -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  احمد جمال ابراهٌم على -  1

 191591برلم       21191111مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع  -عادل عاشور دمحم علً اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  2

ٌد/ دمحم محمود عبدالفتاح عزام وعادل عاشور دمحم علً اٌوب لهم الحك فً االداره والتولٌع والبٌع والشراء للشركاء المتضامنٌن الس

والتعامل مع البنون منفردٌن او مجتمعٌن وكذلن بٌع وشراء االصول الثابته والمتداوله وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الرسمٌه 

 55521برلم       21191111الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع  -عادل عاشور دمحم علً اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  3

للشركاء المتضامنٌن السٌد/ دمحم محمود عبدالفتاح عزام وعادل عاشور دمحم علً اٌوب لهم الحك فً االداره والتولٌع والبٌع والشراء 

ل مع البنون منفردٌن او مجتمعٌن وكذلن بٌع وشراء االصول الثابته والمتداوله وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الرسمٌه والتعام

 55521برلم       21191111الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

داره والتولٌع للشركاء واصبح حك اال -عاشور دمحم على اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  دخول الشرٌن المتضامن  -  4

المتضامنٌن السٌد/ دمحم محمود عبدالفتاح عزام وعادل عاشور دمحم علً اٌوب لهم الحك فً االداره والتولٌع والبٌع والشراء والتعامل 

الحكومٌه مع البنون منفردٌن او مجتمعٌن وكذلن بٌع وشراء االصول الثابته والمتداوله وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الرسمٌه 

 55521برلم       21191111والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع للشركاء  -عاشور دمحم على اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  دخول الشرٌن المتضامن  -  5

والتولٌع والبٌع والشراء والتعامل  المتضامنٌن السٌد/ دمحم محمود عبدالفتاح عزام وعادل عاشور دمحم علً اٌوب لهم الحك فً االداره
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مع البنون منفردٌن او مجتمعٌن وكذلن بٌع وشراء االصول الثابته والمتداوله وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الرسمٌه الحكومٌه 

 55521برلم       21191111والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

برلم       21191111ن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل عاشور دمحم علً اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  6

55521 

برلم       21191111عادل عاشور دمحم علً اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  7

55521 

 55521برلم       21191111: عاشور دمحم على اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ  -  8

 55521برلم       21191111عاشور دمحم على اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  9

برلم       21191111على دمحم احمد فؤاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  11

241711 

برلم       21191111لى دمحم احمد فؤاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : ع -  11

241711 

برلم       21191111على دمحم احمد فؤاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  12

241711 

برلم       21191111وائل دمحم على السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  13

241711 

برلم       21191111وائل دمحم على السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  14

241711 

برلم       21191111ركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : وائل دمحم على السٌد  ش -  15

241711 

على دمحم احمد فؤاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء الثالثه لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  16

 241711برلم       21191111

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء الثالثه لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :   على دمحم احمد فؤاد -  17

 241711برلم       21191111

على دمحم احمد فؤاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء الثالثه لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  18

 241711لم   بر    21191111

وائل دمحم على السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركاء الثالثه لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ  -  19

 241711برلم       21191111: 

ٌن او منفردٌن ، تارٌخ وائل دمحم على السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركاء الثالثه لهم حك االدارة والتولٌع مجتمع -  21

 241711برلم       21191111: 

وائل دمحم على السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركاء الثالثه لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ  -  21

 241711برلم       21191111: 

ح اداره الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام كافه الجهات هٌثم صالح حسن عبدالخالك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصب -  22

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه  من البنون والشركات واالفراد والتولٌع علً الشٌكات موكوله لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن 
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وضمن اؼراضها ومن حمهما ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم  الشركه 

توكٌل من ٌشاء فً االداره والتولٌع نٌابه عنهما اما فٌما ٌختص بالتصرفات العمارٌه والمنموالت الخاصه بالشركه من بٌع اورهن او 

 241136برلم       21191112التراض او تنازل فال تصدر اال من الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن لهم الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن بكافه هٌثم صالح حسن عبدالخال -  23

 241136برلم       21191112انواعها للنفس او للؽٌر ولهم حك التوكٌل لصالح البنون فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه والحكومٌه انجى اشرؾ دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت االداره ا -  24

كالبنون والضرائب والهٌئات العامه وكذا االشخاص العادٌه والتولٌع عنها للشركاء المتضامنٌن الخمسه مجتمعٌن او منفردٌن وٌلزم 

 92487برلم       21191112ان ٌكون التولٌع لشرٌكٌن معا على االلل مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد اشرؾ دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت االداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه والحكومٌه  -  25

كالبنون والضرائب والهٌئات العامه وكذا االشخاص العادٌه والتولٌع عنها للشركاء المتضامنٌن الخمسه مجتمعٌن او منفردٌن وٌلزم 

 92487برلم       21191112ى االلل مجتمعٌن ، تارٌخ : ان ٌكون التولٌع لشرٌكٌن معا عل

عال اشرؾ دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت االداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه والحكومٌه  -  26

مجتمعٌن او منفردٌن وٌلزم  كالبنون والضرائب والهٌئات العامه وكذا االشخاص العادٌه والتولٌع عنها للشركاء المتضامنٌن الخمسه

 92487برلم       21191112ان ٌكون التولٌع لشرٌكٌن معا على االلل مجتمعٌن ، تارٌخ : 

برلم       21191112نشوه عبدالرحمن دمحم ابو العطا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من عمرو دمحم السباعً ، تارٌخ :  -  27

114549 

برلم       21191112بو العطا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من عمرو دمحم السباعً ، تارٌخ : نشوه عبدالرحمن دمحم ا -  28

114549 

برلم       21191112نصر الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  29

115886 

برلم       21191112متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نصر الدٌن احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  31

115886 

برلم       21191112نصر الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  31

115886 

برلم       21191112، تارٌخ :  نصر الدٌن احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  32

115886 

برلم       21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  33

115886 

   برلم    21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  34

115886 

برلم       21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  35

115886 

برلم       21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  36

115886 
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برلم       21191112حمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نصر الدٌن ا -  37

115886 

برلم       21191112نصر الدٌن احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  38

115886 

برلم       21191112متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نصر الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن -  39

115886 

برلم       21191112نصر الدٌن احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  41

115886 

برلم       21191112له ، تارٌخ : عبد الباسط دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمو -  41

115886 

برلم       21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  42

115886 

برلم       21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  43

115886 

برلم       21191112عبد الباسط دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  44

115886 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : دمحم شمس الدٌن حسن عل -  45

 197976برلم       21191113

دمحم شمس الدٌن حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  46

 197976برلم       21191113

الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : كمال فوزى عبد  -  47

 197976برلم       21191113

كمال فوزى عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  48

 197976برلم       21191113

دٌن حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح لهم حك االدارة والتولٌع  منفردٌن او مجتمعٌن والتولٌع دمحم شمس ال -  49

نٌابة عنها والتعامل امام الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح حسابات 

او ؼٌر نمدٌة فى جمٌع المعامالت المالٌة داخل البنون او اى جهه اخرى كما لهما كافة البنون وسحب واٌداع واستالم اى مبالػ نمدٌة 

السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما باسم الشركة وضمن اؼراضها وفٌما ٌختص برهن او 

 197976برلم       21191113بٌع عمارات او ممتلكات الشركة او االلتراض فٌجب ، تارٌخ : 

دمحم شمس الدٌن حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح لهم حك االدارة والتولٌع  منفردٌن او مجتمعٌن والتولٌع  -  51

نٌابة عنها والتعامل امام الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح حسابات 

واٌداع واستالم اى مبالػ نمدٌة او ؼٌر نمدٌة فى جمٌع المعامالت المالٌة داخل البنون او اى جهه اخرى كما لهما كافة  البنون وسحب

السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما باسم الشركة وضمن اؼراضها وفٌما ٌختص برهن او 

 197976برلم       21191113تراض فٌجب ، تارٌخ : بٌع عمارات او ممتلكات الشركة او االل

كمال فوزى عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح لهم حك االدارة والتولٌع  منفردٌن او مجتمعٌن والتولٌع نٌابة  -  51

والخاص وفتح حسابات البنون عنها والتعامل امام الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام 
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وسحب واٌداع واستالم اى مبالػ نمدٌة او ؼٌر نمدٌة فى جمٌع المعامالت المالٌة داخل البنون او اى جهه اخرى كما لهما كافة 

السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما باسم الشركة وضمن اؼراضها وفٌما ٌختص برهن او 

 197976برلم       21191113ارات او ممتلكات الشركة او االلتراض فٌجب ، تارٌخ : بٌع عم

كمال فوزى عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح لهم حك االدارة والتولٌع  منفردٌن او مجتمعٌن والتولٌع نٌابة  -  52

حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح حسابات البنون  عنها والتعامل امام الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة والحكومٌة والؽٌر

وسحب واٌداع واستالم اى مبالػ نمدٌة او ؼٌر نمدٌة فى جمٌع المعامالت المالٌة داخل البنون او اى جهه اخرى كما لهما كافة 

ضها وفٌما ٌختص برهن او السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما باسم الشركة وضمن اؼرا

 197976برلم       21191113بٌع عمارات او ممتلكات الشركة او االلتراض فٌجب ، تارٌخ : 

دمحم شمس الدٌن حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لكى تكون نافذة فى حك الشركة او الؽٌر ان تصدر من الشرٌكٌن  -  53
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كمال فوزى عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لكى تكون نافذة فى حك الشركة او الؽٌر ان تصدر من الشرٌكٌن  -  56

 197976برلم       21191113مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه اللعامه اللعادٌه دمحم حامد دسولً سٌد  شركة مساهمة  ر -  57

اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح  -من الهٌئه اللعامه للرلابه المالٌه  2119/9/31والمصدق علٌها بتارٌخ  2119/5/2المنعمده فً 

ممثال لشركه باٌونٌرز المابضه -والعضو المنتدب رئٌس مجل االدارة  -السٌد/ دمحم حامد دسولً سٌد -1علً النحو التالً : 

السٌد/ عمرو دمحم فتوح عبدالعزٌز عضو مجلس اداره ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه  -2لالستثمارات المالٌه 

 196928برلم       21191113السٌد/ ، تارٌخ :  -4احمد سٌد عبدالباسط مصطفً  عضو مجلس ادارة مستمل  -3

دمحم حامد دسولً سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه اللعامه اللعادٌه  -  58

اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح  -من الهٌئه اللعامه للرلابه المالٌه  2119/9/31والمصدق علٌها بتارٌخ  2119/5/2المنعمده فً 

ممثال لشركه باٌونٌرز المابضه -رئٌس مجل االدارة  والعضو المنتدب -السٌد/ دمحم حامد دسولً سٌد -1علً النحو التالً : 

السٌد/ عمرو دمحم فتوح عبدالعزٌز عضو مجلس اداره ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه  -2لالستثمارات المالٌه 

 196928برلم       21191113السٌد/ ، تارٌخ :  -4مستمل  احمد سٌد عبدالباسط مصطفً  عضو مجلس ادارة -3

دمحم حامد دسولً سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشربٌنً عبدالمعبود عبدالعاطً شلبً عضو  -  59

برلم       21191113السٌد/ حسام الدٌن رمضان عبدالرحٌم مرسً   عضو مجلس ادارة مستمل ، تارٌخ :  -5مجلس ادارة مستمل 

196928 

دمحم حامد دسولً سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشربٌنً عبدالمعبود عبدالعاطً شلبً عضو  -  61

برلم       21191113السٌد/ حسام الدٌن رمضان عبدالرحٌم مرسً   عضو مجلس ادارة مستمل ، تارٌخ :  -5مجلس ادارة مستمل 

196928 

شركاء موصٌٌن  2دخول -المطلب شحاته عبدالخافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمدعبد -  61
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شركاء موصٌٌن  2دخول -عبدالمطلب شحاته عبدالخافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  62

 231549برلم       21191113مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 
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برلم       21191113دمحم السٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  68
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    21191113الحكومٌة او الخاصة والتولٌع على كافة االوراق والعمود باسم الشركة وؼٌرها من التصرفات بدون حصر ، تارٌخ : 
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د هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : دعاء احمد دمحم عب -  88

 214554برلم       21191113

ناصر السٌد دمحم الماضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس اداره شركه التجارى الدولى لالستثمار ش.م.م  -  89

ممثال عن البنن -ناصر السٌد دمحم الماضً -1المنتدب من الساده الموضحة اسمائهم وصفاتهم وتسمٌه رئٌس مجلس االداره والعضو 

-عن نفسه-دمحم على حسٌن الملٌوبً-3العضو المنتدب-عن نفسه-احمد دمحم عبدهللا ابراهٌم -2رئٌس مجلس االداره -التجاري الدولً 

عالء دمحم زكرٌا -5-عضو مجلس االداره-الهلى المصريممثال عن البنن ا-الشرٌؾ عادل عبدالرازق-4عضو مجلس االداره
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 241943برلم   

    21191117اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  99

 241943برلم   

    21191117كمال صالح احمد نمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  111

 241943برلم   

    21191117كمال صالح احمد نمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  111

 241943برلم   

برلم       21191117مد طارق شعبان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اح -  112

241943 

برلم       21191117احمد طارق شعبان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

241943 

برلم       21191117مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مازن حمدى حجازى على  شركة تضامن   -  114

241943 

برلم       21191117مازن حمدى حجازى على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  115

241943 

برلم       21191117افه حموله ، تارٌخ : اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم ك -  116

241943 

برلم       21191117اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  117

241943 

برلم       21191117كمال صالح احمد نمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  118

241943 

برلم       21191117كمال صالح احمد نمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  119

241943 

برلم       21191117احمد طارق شعبان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  111

241943 

برلم       21191117ارق شعبان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد ط -  111

241943 

برلم       21191117مازن حمدى حجازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

241943 
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 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191117و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  مازن حمدى حجازى على  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  113

241943 

برلم       21191117اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  114

241943 

برلم       21191117لم كافه حموله ، تارٌخ : اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واست -  115

241943 

برلم       21191117كمال صالح احمد نمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  116

241943 

برلم       21191117كمال صالح احمد نمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  117

241943 

برلم       21191117احمد طارق شعبان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  118

241943 

برلم       21191117احمد طارق شعبان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  119

241943 

برلم       21191117حجازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  مازن حمدى -  121

241943 

برلم       21191117مازن حمدى حجازى على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  121

241943 

برلم       21191117دٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  شركة تضامن  م -  122

241943 

برلم       21191117اٌهاب عبد العلٌم عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  123

241943 

برلم       21191117ه حموله ، تارٌخ : كمال صالح احمد نمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كاف -  124

241943 

برلم       21191117كمال صالح احمد نمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  125

241943 

ن البنون بخٌت ؼزالى مهران ؼزالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وحك الرهن وااللتراض م -  126

 166711برلم       21191117منفردا او لمن ٌنوب عنه لانونا وله كافة السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  127

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -نفردا دون الرجوع الحد الشركاء بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي م

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن 1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  128

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -التنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء ب
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 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  جنٌه مصري 1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  129

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  الؾ 1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117ارٌخ : والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، ت

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  131

 واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي  -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ :  والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  131

 من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي  واضافه تفوٌض كال -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117ٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : والش

احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  132

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -ع الحد الشركاء بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجو

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

اسم الشركه علً جمٌع االوراق جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ب 1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  133

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -ح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء بالتنازل والتصال

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق جنٌه مصري ) مدٌر مالً(   1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

لمضائٌه وااللرار احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي ا -  134

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111هري شرٌن براتب ش

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

ضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ا -  135

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار احمد صبحى صالح  احمد  -  136

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 
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 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( 1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  137

واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد مهدي   -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117هم ، تارٌخ : والشٌكات والتحوٌالت والتنازل والتصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس ل

احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه له  منفردا فً رفع الدعاوي المضائٌه وااللرار  -  138

مهدي  واضافه تفوٌض كال من السٌد/ هانً مهدي السٌد  -بالتنازل والتصالح عن تلن الدعاوي منفردا دون الرجوع الحد الشركاء 

الؾ جنٌه مصري ) المدٌر العام ( والسٌد/ عمرو فؤاد حسن عبدالجواد جوٌده فؤاد مدٌر ؼٌر  1111مدٌرؼٌر شرٌن براتب شهري 

جنٌه مصري ) مدٌر مالً(  فً التولٌع مجتمعٌن ولٌس منفردٌن باسم الشركه علً جمٌع االوراق  1111شرٌن براتب شهري 

 92911برلم       21191117تصالح عن الدعاوي المضائٌه ولٌس لهم ، تارٌخ : والشٌكات والتحوٌالت والتنازل وال

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  139

 92911   برلم    21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  141

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن م -  141

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  142

 92911برلم       21191117م حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : اخري ولٌس له

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  143

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  144

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بس -  145

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  146

 92911برلم       21191117خري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ا

احمد صبحى صالح  احمد راضى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  147

 92911برلم       21191117ٌخ : اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تار

احمد صبحى صالح  احمد راضى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه  -  148

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االلتراض او الرهن من البنون ومن اي جهه احمد صبحى صالح  احمد راض -  149

 92911برلم       21191117اخري ولٌس لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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ٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه االداره والتول

ووزارة السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او 
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 194323برلم       21191118من ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 
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حمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن رمضان احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان ا

االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه 

ن االٌداع والسحب من تلن البنون او ووزارة السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذل

 194323برلم       21191118من ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 
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الشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن رمضان احمد سلٌمان سلٌمان ، و

االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه 

ركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او ووزارة السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للش

 194323برلم       21191118من ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 
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االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه 

ها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او ووزارة السٌاحه بكافة ادارت

 194323برلم       21191118من ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره  -  174
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عٌه االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتما

ووزارة السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او 

 194323برلم       21191118من ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 
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لؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى وا

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 
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احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

سمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الر

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان  -  177

احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

ثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة والتولٌع وتم

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118الٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى و
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والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة 

ن السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او م

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان  -  179

د سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احم

والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة 

االٌداع والسحب من تلن البنون او من السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن 

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان  -  181

الشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره احمد سلٌمان سلٌمان ، و

والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة 

ركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للش

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

/ رمضان  احمد رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن -  181

احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة 

ها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من السٌاحه بكافة ادارت

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان احمد رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره  -  182

احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

عٌه ووزارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتما

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان احمد رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌ -  183

احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

رفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽ

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مد رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان اح -  184

احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة  والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ : 

احمد رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان  -  185

احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن االداره 

شركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة والتولٌع وتمثٌل ال

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ :  ٌوكلهم بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد

احمد رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / رمضان  -  186

ذلن االداره احمد سلٌمان سلٌمان ، والشرٌن المتضامن / رضوى رمضان احمد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل 

والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه ووزارة 

السٌاحه بكافة ادارتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من 

 194323برلم       21191118بذلن بموجب توكٌل رسمى والٌعتد بأى تولٌع خالؾ ، تارٌخ :  ٌوكلهم

رضوى رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك  -  187

اؼراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه 

 194323برلم       21191118ال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : من بٌع او شراء او تنازل او رهن فال تنفذ ا

رضوى رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك  -  188

تمثل اصول الشركه اؼراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى 

 194323برلم       21191118من بٌع او شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

رضوى رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك  -  189

حك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه اؼراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم ال

 194323برلم       21191118من بٌع او شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

لمسائل المتعلمه بتحمٌك رضوى رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى ا -  191

اؼراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه 

 194323برلم       21191118من بٌع او شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك  رضوى رمضان احمد -  191

اؼراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه 

 194323برلم       21191118، تارٌخ :  من بٌع او شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء

رضوى رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك  -  192

اؼراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه 

 194323برلم       21191118ع او شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : من بٌ

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  193

كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او  الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

حمٌك اؼراض رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بت -  194

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 



 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

سٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  توصٌة ب -  195

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  196

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118نازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : شراء او ت

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  197

كر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذ

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

رمضان احمد سلٌمان سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  198

ركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او الش

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

ن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض احمد رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  199

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

احمد رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  211

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118فذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : شراء او تنازل او رهن فال تن

احمد رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  211

التى تمثل اصول الشركه من بٌع او الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ 

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

احمد رمضان احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  -  212

م الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او الشركه ومباشرة نشاطها وله

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  احمد رمضان احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن -  213

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض  احمد رمضان -  214

الشركه ومباشرة نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركه من بٌع او 

 194323برلم       21191118ركاء ، تارٌخ : شراء او تنازل او رهن فال تنفذ اال بموافمةجمٌع الش

برلم       21191118خالد ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  215

242413 

برلم       21191118:  خالد ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  216

242413 

برلم       21191118خالد ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  217

242413 
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    21191118عمرو احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  218

 242413برلم   

    21191118عمرو احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  219

 242413برلم   

    21191118عمرو احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  211

 242413برلم   

خالد ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على ان تكون االداره والتولٌع ل عمرو احمد  -  211

مجتمعٌن او منفردٌن فهما لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمعنٌه ولهما حك -كرٌم دمحم عبدالخالك-عبدالرحمن

وصرؾ الشٌكات باسم الشركة ولهما حك االلتراض والسحب واالٌداع اما بٌع وشراء اصول تمثٌل الشركه امما البنون ولبض 

 242413برلم       21191118الشركة فتكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد  خالد ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على ان تكون االداره والتولٌع ل عمرو -  212

مجتمعٌن او منفردٌن فهما لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمعنٌه ولهما حك -كرٌم دمحم عبدالخالك-عبدالرحمن

تمثٌل الشركه امما البنون ولبض وصرؾ الشٌكات باسم الشركة ولهما حك االلتراض والسحب واالٌداع اما بٌع وشراء اصول 

 242413برلم       21191118جتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : الشركة فتكون للشرٌكٌن م

خالد ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على ان تكون االداره والتولٌع ل عمرو احمد  -  213

كومٌه والمعنٌه ولهما حك مجتمعٌن او منفردٌن فهما لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الح-كرٌم دمحم عبدالخالك-عبدالرحمن

تمثٌل الشركه امما البنون ولبض وصرؾ الشٌكات باسم الشركة ولهما حك االلتراض والسحب واالٌداع اما بٌع وشراء اصول 

 242413برلم       21191118الشركة فتكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  على ان تكون االداره والتولٌع ل عمرو احمد عمرو احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد  شركة تض -  214

مجتمعٌن او منفردٌن فهما لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمعنٌه ولهما حك -كرٌم دمحم عبدالخالك-عبدالرحمن

ب واالٌداع اما بٌع وشراء اصول تمثٌل الشركه امما البنون ولبض وصرؾ الشٌكات باسم الشركة ولهما حك االلتراض والسح

 242413برلم       21191118الشركة فتكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

عمرو احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على ان تكون االداره والتولٌع ل عمرو احمد  -  215

فردٌن فهما لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمعنٌه ولهما حك مجتمعٌن او من-كرٌم دمحم عبدالخالك-عبدالرحمن

تمثٌل الشركه امما البنون ولبض وصرؾ الشٌكات باسم الشركة ولهما حك االلتراض والسحب واالٌداع اما بٌع وشراء اصول 

 242413برلم       21191118الشركة فتكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

عمرو احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على ان تكون االداره والتولٌع ل عمرو احمد  -  216

مجتمعٌن او منفردٌن فهما لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمعنٌه ولهما حك -كرٌم دمحم عبدالخالك-عبدالرحمن

ؾ الشٌكات باسم الشركة ولهما حك االلتراض والسحب واالٌداع اما بٌع وشراء اصول تمثٌل الشركه امما البنون ولبض وصر

 242413برلم       21191118الشركة فتكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

الثالثه رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء  -  217

الخ (  -مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر 

تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه 

ة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العموم وفى اتخاذ كاف

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

االلتراض والرهن للشركاء الثالثه  رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك -  218

الخ (  -مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر 

اق التجارٌه تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االور
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 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العموم 

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء الثالثه  رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك -  219

الخ (  -مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر 

وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم 

وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العموم 

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء الثالثه رائد ٌوسؾ حلمى  شر -  221

الخ (  -مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر 

لؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح ا

وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العموم 

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء الثالثه  -  221

الخ (  -مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر 

البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم 

وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العموم 

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء الثالثه  -  222

الخ (  -مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر 

تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه  تظهٌرا

وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العموم 

 128383برلم       21191118م وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : والحضور والمرافعه واستال

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء الثالثه  -  223

الخ (  -سندات المر  مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة انواعها ) شٌكات كمبٌاالت

تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه 

م وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والساده المستشارٌن محامو العمو

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع وكذلن حك االلتراض والرهن للشركاء الثالثه  -  224

الخ (  -انواعها ) شٌكات كمبٌاالت سندات المر  مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن فى تظهٌر االوراق التجارٌه المسلمه للبنن بكافة

تظهٌرا تاما نالال للملكٌه باسم البنن او لصالحه او لصالح الؽٌر وكذا فى لبض واستالم وتحصٌل لٌمة كافة تلن االوراق التجارٌه 

ده المستشارٌن محامو العموم وفى اتخاذ كافة اجراءات التماضى فى جمٌع المحاكم وعلى اختالؾ درجاتها وااللسام والنٌابات والسا

 128383برلم       21191118والحضور والمرافعه واستالم وتسلٌم اوراق ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح  -  225

وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق  والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى

التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

صارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والم

 128383برلم       21191118وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح  -  226

لص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق والتخا

التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 
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كافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها واصدار خطابات وشهادات الضمان و

 128383برلم       21191118وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : 

ٌه والشهادات والتنازل والتصالح رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذ -  227

والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق 

حسابات التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ال

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 128383برلم       21191118وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : 

ٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شر -  228

والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق 

اع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌد

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 128383برلم       21191118وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : 

ائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح ر -  229

والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق 

ل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعام

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 128383برلم       21191118:  وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح  -  231

 والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق

التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 128383برلم       21191118ول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باص

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح  -  231

ع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدف

التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها

 128383برلم       21191118وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المحضرٌن واالحكام والصٌػ التنفٌذٌه والشهادات والتنازل والتصالح  -  232

وكذلن كافة اجراءات احتجاجات عدم الدفع وذلن فٌما ٌتعلك بكافة انواع االوراق والتخالص الى اخر ماتمتضٌه اجراءات التالاضى 

التجارٌه المسلمه للبنن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

ارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمص

 128383برلم       21191118وحك تولٌع على عمود الشراء والبٌع باصول الشركه وممتلكاتهاالعمارٌه ، تارٌخ : 

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على  -  233

مرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك عمود ال

لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191118االجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او ب

128383 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على  -  234

عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن و

لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 
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برلم       21191118اذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض م

128383 

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على  -  235

م وحك عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجوره

لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

128383 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على  -  236

عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك 

د كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ

برلم       21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

128383 

ى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالراض -  237

عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك 

مود والمشارطات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة الع

برلم       21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

128383 

ع على رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌ -  238

عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك 

لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191118ة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشرك

128383 

رائد ٌوسؾ حلمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على  -  239

لحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وا

لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191118فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر 

128383 

رائد ٌوسؾ حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالراضى والعمارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على  -  241

تباتهم واجورهم وحك عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مر

لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل وتفوٌبض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

128383 

و  خروج شرٌن موصً  -دمحم ابراهٌم رضوان البسٌونى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصً  -  241

 231351برلم       21191118مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

وج شرٌن موصً و  خر -دمحم ابراهٌم رضوان البسٌونى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصً  -  242

 231351برلم       21191118مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

و  خروج شرٌن موصً مذكور  -مروان دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصً  -  243

 231351برلم       21191118بالعمد ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و  خروج شرٌن موصً مذكور  -تعدٌل صفته الى شرٌن موصً مروان دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  244

 231351برلم       21191118بالعمد ، تارٌخ : 

    21191118دمحم ابراهٌم رضوان البسٌونى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  245

 231351برلم   

    21191118دمحم ابراهٌم رضوان البسٌونى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  246

 231351برلم   

برلم       21191118مروان دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  247

231351 

برلم       21191118دمحم حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  مروان -  248

231351 

شحاته سٌد احمد سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر  -  249

لٌع على كافه التصرفات المانوٌه النالله للملكٌه وؼٌرها وعلى ان ٌمترن تولٌع باسم الشركة حكومٌه وكافه الصالحٌات فً ذلن والتو

وفً نطاق اعمالها واجرائتها فٌما عدا التولٌع على عمود المماوالت والمشروعات التى تتم بٌن الشركه مع عمالئها فٌكون للشرٌكٌن 

د دمحم مصطفى اما فى التعامل مع البنون والمصارؾ فٌكون حك االداره مجتمعٌن او منفردٌن وهم شحاته سٌد احمد سٌد واحمد سٌ

 221531برلم       21191119والتولٌع للشرٌن/شحاته سٌد احمد ، تارٌخ : 

شحاته سٌد احمد سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر  -  251

كافه الصالحٌات فً ذلن والتولٌع على كافه التصرفات المانوٌه النالله للملكٌه وؼٌرها وعلى ان ٌمترن تولٌع باسم الشركة حكومٌه و

وفً نطاق اعمالها واجرائتها فٌما عدا التولٌع على عمود المماوالت والمشروعات التى تتم بٌن الشركه مع عمالئها فٌكون للشرٌكٌن 

شحاته سٌد احمد سٌد واحمد سٌد دمحم مصطفى اما فى التعامل مع البنون والمصارؾ فٌكون حك االداره مجتمعٌن او منفردٌن وهم 

 221531برلم       21191119والتولٌع للشرٌن/شحاته سٌد احمد ، تارٌخ : 

فتح حسابات منفردا وله فً ذلن كافه الصالحٌات البنكٌه من  -شحاته سٌد احمد سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  251

واٌداع وسحب وفتح اعتمادات وتكون كافه االعمال التى تصدر منه باسمها وعلى عنوانها وضمن اؼراضها فٌما ٌتعلك بالتولٌع على 

 221531برلم       21191119عمود الرهن والمرض فتكون لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ؼٌر منفردٌن ، تارٌخ : 

منفردا وله فً ذلن كافه الصالحٌات البنكٌه من فتح حسابات  -د  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شحاته سٌد احمد سٌ -  252

واٌداع وسحب وفتح اعتمادات وتكون كافه االعمال التى تصدر منه باسمها وعلى عنوانها وضمن اؼراضها فٌما ٌتعلك بالتولٌع على 

 221531برلم       21191119ن ؼٌر منفردٌن ، تارٌخ : عمود الرهن والمرض فتكون لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌ

احمد دمحم راتب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام كافة الجات الحكومٌة او الؽٌر  -  253

والسٌد / احمد دمحم راتب والسٌد/ دمحم  حكومٌة من البنون والشركات واالفراد والتولٌع علً الشٌكات موكول للسٌد/ دمحم راتب دمحم

عمر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ومن حمهم توكٌل من 

االلتراض ٌشاءون  فى االدارة والتولٌع نٌابه عنهم وكذلن لهم حك االلتراض من البنون باسم الشركه ولهم حك التولٌع على عمود 

 241252برلم       21191119والرهن بكافه انواعها للنفس او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد دمحم راتب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن لهم حك التوكٌل لصالح النفس والبنون والؽٌر فى كل او بعض  -  254

ام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ، تارٌخ : ماذكر وذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وام

 241252برلم       21191119

عمرو احمد فؤاد مهنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحذؾ من بند االداره والتولٌع عباره بضمان اموالها فً شان  -  255

 189797برلم       21191119االلتراض من البنون باسمها ولحسابها ، تارٌخ : 

الؽاء كافه -لبول استماله عمرو جالل عبدربه-شرٌؾ فرٌد شرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته -  256

 232568برلم       21191119الصالحٌات والتوكٌالت والتفوٌضات الممنوحه للسٌد/شرٌؾ فرٌد شرٌؾ ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الؽاء -لبول استماله عمرو جالل عبدربه-مجلس ادارة  لبول استمالته دمحم حلمى احمد عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو -  257

 232568برلم       21191119كافه الصالحٌات والتوكٌالت والتفوٌضات الممنوحه للسٌد/شرٌؾ فرٌد شرٌؾ ، تارٌخ : 

منح السٌد/ -.م .ن  ممثال عن شركه العمارات المتحده ش-شرٌؾ فرٌد شرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  258

كافه الصالحٌات المالٌه واالدارٌه الخاصه باداره الشركة وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافه الدوائر -دمحم حلمى احمد 

والجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله حك فتح الحسابات المصرفٌه واجراء التحوٌالت الخاصه باعمال الشركة والتولٌع على 

ت الشركة لدى البنون والتولٌع على العمود واالتفالٌات الخاصه بعملٌات الشركة مع الؽٌر على ان تكوت كافه المرارات حسابا

 232568برلم       21191119والتصرفات والحدود والصالحٌات الممنوحه وفما لموافمه رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

-ممثال عن شركه العمارات المتحده ش .م .ن -همة  عضو مجلس ادارة  منتدبدمحم حلمى احمد عبدالممصود  شركة مسا -  259

كافه الصالحٌات المالٌه واالدارٌه الخاصه باداره الشركة وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافه -منح السٌد/ دمحم حلمى احمد 

ٌه واجراء التحوٌالت الخاصه باعمال الشركة والتولٌع الدوائر والجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله حك فتح الحسابات المصرف

على حسابات الشركة لدى البنون والتولٌع على العمود واالتفالٌات الخاصه بعملٌات الشركة مع الؽٌر على ان تكوت كافه المرارات 

 232568برلم       21191119والتصرفات والحدود والصالحٌات الممنوحه وفما لموافمه رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  261

الموافمه باالجماع علً  -االول   -تم االتى: 2119/11/3والمعتمد لدى الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/9/25المنعمده بتارخ 

ماله السٌد/ هانى دمحم رضوان عثمان من منصبهه كرئٌس  مجلس االداره والعضو المنتدبوتعٌٌن السٌد/ وائل محمود لبول است

عبدالسالم شرؾ الدٌنرئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب بدال منه وكذلن الموافمه باالجماع علً استبدال السٌد/ راجٌؾ 

 93949برلم       21191119ممثلٌن عن شركه اكزونوبٌل ، تارٌخ :  راجموبال والسٌد/ اندرٌا مٌكو نشٌلً كاعضاء

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  261

الموافمه باالجماع علً  -االول   -تى:تم اال 2119/11/3والمعتمد لدى الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/9/25المنعمده بتارخ 

لبول استماله السٌد/ هانى دمحم رضوان عثمان من منصبهه كرئٌس  مجلس االداره والعضو المنتدبوتعٌٌن السٌد/ وائل محمود 

ٌؾ عبدالسالم شرؾ الدٌنرئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب بدال منه وكذلن الموافمه باالجماع علً استبدال السٌد/ راج

 93949برلم       21191119راجموبال والسٌد/ اندرٌا مٌكو نشٌلً كاعضاء ممثلٌن عن شركه اكزونوبٌل ، تارٌخ : 

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كوتنجز انترناشٌونال بً فً بعضوٌن بدال منهم  -  262

 -ٌد / سٌد نور العباد ولد لررت باالجماع علً  تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتالى :وهم السٌد / نوري سانال لٌمونسٌوجلو والس

-  jasbir Gillالسٌد/ جاسبٌر جٌل  -2رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -السٌد / وائل مححمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  -1

 Nuriالسٌد /نوري ساتال لٌمونسٌوجلو  - 3ال بى فى نائب ؤئٌس مجلس االدارة ممثال عن شركة اكزونوبٌل كوتنجز انترناشٌون

Sanal Limoncuogly -  : 93949برلم       21191119عضو مجلس االدارة ممثال عن شركة اكزونوبٌل كوتنجز ، تارٌخ 

 منهم وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كوتنجز انترناشٌونال بً فً بعضوٌن بدال -  263

 -وهم السٌد / نوري سانال لٌمونسٌوجلو والسٌد / سٌد نور العباد ولد لررت باالجماع علً  تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتالى :

-  jasbir Gillالسٌد/ جاسبٌر جٌل  -2رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -السٌد / وائل مححمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  -1

 Nuriالسٌد /نوري ساتال لٌمونسٌوجلو  - 3دارة ممثال عن شركة اكزونوبٌل كوتنجز انترناشٌونال بى فى نائب ؤئٌس مجلس اال

Sanal Limoncuogly -  : 93949برلم       21191119عضو مجلس االدارة ممثال عن شركة اكزونوبٌل كوتنجز ، تارٌخ 

السٌد /سٌد نور العباد  -4لس ادارة  انترناشٌونال بى فى  وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مج -  264

SYED NOORUL LBAD-الموافمه باالجماع -ثالثا-عضو مجلس االدارة ممثال عن شركة اكزونوبٌل كوتنجز انترناشٌونال بى فى

سالم شرؾ الدٌم  وتتكون علً  تعدٌل سلطات التولٌع عن الشركة لتكون كاالتى تتكون المجموعه )أ( من السٌد/ وائل محمود عبدال

المجموعه )ب( من السٌد/ هانً حمدان دمحم العرباوي والسٌد هانً سمٌر جرجس اسعد وتتكون المجموعه )ج( من السٌد/ فرٌد كمال 

 93949برلم       21191119لرئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ :  -دمحم السٌد والسٌده / دٌنا احمد منٌر ابراهٌم ؼانم  :

السٌد /سٌد نور العباد  -4محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  انترناشٌونال بى فى   وائل -  265

SYED NOORUL LBAD-الموافمه باالجماع -ثالثا-عضو مجلس االدارة ممثال عن شركة اكزونوبٌل كوتنجز انترناشٌونال بى فى

تى تتكون المجموعه )أ( من السٌد/ وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌم  وتتكون علً  تعدٌل سلطات التولٌع عن الشركة لتكون كاال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المجموعه )ب( من السٌد/ هانً حمدان دمحم العرباوي والسٌد هانً سمٌر جرجس اسعد وتتكون المجموعه )ج( من السٌد/ فرٌد كمال 

 93949برلم       21191119ة ، تارٌخ : لرئٌس مجلس االدار -دمحم السٌد والسٌده / دٌنا احمد منٌر ابراهٌم ؼانم  :

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منفردا حك تمثٌل الشركة امام المضاء و ٌكون  -  266

ود البٌع الي من المجموعه )أ( مجتمعا مع اي من المجموعه )ب( الحك فى التولٌع  عل كافه معامالت الشركه وتعهداتها وابرام عم

والشراء بما فً ذلن بٌع ورهن اصول الشركه وموجوداتها والتولٌع علً كافه انواع الصفمات وعمود المروض والتسهٌالت وعلً 

المستندات الجمركٌه وفتح وؼلك الحسابات البنكٌه وكذلن التولٌع امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والهٌئه العامه 

 93949برلم       21191119لحره ومصلحه الضرائب ونمابه المحامٌن ومصلحه الشهر ، تارٌخ : لالستثمار والمناطك ا

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منفردا حك تمثٌل الشركة امام المضاء و ٌكون  -  267

لٌع  عل كافه معامالت الشركه وتعهداتها وابرام عمود البٌع الي من المجموعه )أ( مجتمعا مع اي من المجموعه )ب( الحك فى التو

والشراء بما فً ذلن بٌع ورهن اصول الشركه وموجوداتها والتولٌع علً كافه انواع الصفمات وعمود المروض والتسهٌالت وعلً 

ٌر الحكومٌه والهٌئه العامه المستندات الجمركٌه وفتح وؼلك الحسابات البنكٌه وكذلن التولٌع امام كافه الجهات الحكومٌه وؼ

 93949برلم       21191119لالستثمار والمناطك الحره ومصلحه الضرائب ونمابه المحامٌن ومصلحه الشهر ، تارٌخ : 

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العماري والتوثٌك بجمٌع مامورٌتها والؽرفه  -  268

الشهر التجاري اما بالنسبه للتولٌع علً  المعامالت البنكٌه والسحب واصدار الشٌكات وخطابات الضمان  التجارٌه ومصلحه

بالنسبه للمعامالت التً  -واالوراق التجارٌه والتولٌع علً النماذج والتعهدات البنكٌه والتجاربه والمالٌه االخري علً النحو التاللً :

ي ) او ما ٌعادلها بالعمله االجنبٌه( ٌكون حك التولٌع الي من المجموعه )أ( مع اي اثنٌن تبلػ بحد الصً خمسه مالٌٌن جنٌه مصر

 93949برلم       21191119اما بالنسبه للمعامالت التً تبلػ ، تارٌخ : -من المجموعه )ب( مجتمعٌن 

توثٌك بجمٌع مامورٌتها والؽرفه وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العماري وال -  269

التجارٌه ومصلحه الشهر التجاري اما بالنسبه للتولٌع علً  المعامالت البنكٌه والسحب واصدار الشٌكات وخطابات الضمان 

امالت التً بالنسبه للمع -واالوراق التجارٌه والتولٌع علً النماذج والتعهدات البنكٌه والتجاربه والمالٌه االخري علً النحو التاللً :

تبلػ بحد الصً خمسه مالٌٌن جنٌه مصري ) او ما ٌعادلها بالعمله االجنبٌه( ٌكون حك التولٌع الي من المجموعه )أ( مع اي اثنٌن 

 93949برلم       21191119اما بالنسبه للمعامالت التً تبلػ ، تارٌخ : -من المجموعه )ب( مجتمعٌن 

ٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بحد الصً ملٌونً جنٌه مصري ) او ما ٌعادلها وائل محمود عبدالسالم شرؾ الد -  271

بالعمله االجنبٌه( ٌكون حك التولٌع الي من المجموعه )أ( مجتمعا مع اي من  المجموعه )ب( او اي اثنٌن من المجمووعه 

ي ) او ما ٌعادلها بالعمله االجنبٌه( ٌكون حك اما بالنسبه للمعامالت التً تبلػ بحد الصً مائه الؾ جنٌه مصر -)ب(مجتمعٌن 

التولٌع الي من المجموعه )ج( مجتمعا مع اي من  المجموعه )أ( او اي من المجمووعه )ب( اما بالنسبه للمعامالت التً تبلػ بحد 

 93949  برلم     21191119الصً عشرٌن الؾ جنٌه مصري ٌكون التولٌع الي اثنٌن مجتمعٌن من المجموعه ، تارٌخ : 

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بحد الصً ملٌونً جنٌه مصري ) او ما ٌعادلها  -  271

بالعمله االجنبٌه( ٌكون حك التولٌع الي من المجموعه )أ( مجتمعا مع اي من  المجموعه )ب( او اي اثنٌن من المجمووعه 

عامالت التً تبلػ بحد الصً مائه الؾ جنٌه مصري ) او ما ٌعادلها بالعمله االجنبٌه( ٌكون حك اما بالنسبه للم -)ب(مجتمعٌن 

التولٌع الي من المجموعه )ج( مجتمعا مع اي من  المجموعه )أ( او اي من المجمووعه )ب( اما بالنسبه للمعامالت التً تبلػ بحد 

 93949برلم       21191119عٌن من المجموعه ، تارٌخ : الصً عشرٌن الؾ جنٌه مصري ٌكون التولٌع الي اثنٌن مجتم

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ج( وفً جمٌع االححوال ٌكون للمخولٌن بالتولٌع  -  272

عمل بها ، تارٌخ : تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً بعض او كل الصالحٌات الممنوحه لهم وتؽلً كافه سلطات التولٌع السابك ال

 93949برلم       21191119

وائل محمود عبدالسالم شرؾ الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ج( وفً جمٌع االححوال ٌكون للمخولٌن بالتولٌع  -  273

، تارٌخ : تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً بعض او كل الصالحٌات الممنوحه لهم وتؽلً كافه سلطات التولٌع السابك العمل بها 

 93949برلم       21191119

    21191119دمحم احمد ساري كرومه الجابري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  274

 244594برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191119دمحم احمد ساري كرومه الجابري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  275

 244594برلم   

برلم       21191119ممدوح سٌد ابراهٌم سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  276

244594 

برلم       21191119سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  ممدوح سٌد ابراهٌم -  277

244594 

واصبح له حك االداره  -دمحم احمد ساري كرومه الجابري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن -  278

ا فٌما ٌخص التعامل مع البنون من فتح الحسابات و اٌداع والتولٌع و التعامل مع جمٌع الشركات و التعالدات واداره الشركه ام

وصرؾ وكافه المعامالت البنكٌه من حك الشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن فمط ولٌس منفردٌن ومن حك الشرٌن الثانً مراجعه 

 244594برلم       21191119الحسابات ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره  -شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  دمحم احمد ساري كرومه الجابري  شركة تضامن -  279

والتولٌع و التعامل مع جمٌع الشركات و التعالدات واداره الشركه اما فٌما ٌخص التعامل مع البنون من فتح الحسابات و اٌداع 

ومن حك الشرٌن الثانً مراجعه وصرؾ وكافه المعامالت البنكٌه من حك الشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن فمط ولٌس منفردٌن 

 244594برلم       21191119الحسابات ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره والتولٌع و  -ممدوح سٌد ابراهٌم سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن -  281

البنون من فتح الحسابات و اٌداع وصرؾ وكافه التعامل مع جمٌع الشركات و التعالدات واداره الشركه اما فٌما ٌخص التعامل مع 

المعامالت البنكٌه من حك الشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن فمط ولٌس منفردٌن ومن حك الشرٌن الثانً مراجعه الحسابات ، تارٌخ 

 244594برلم       21191119: 

واصبح له حك االداره والتولٌع و  -لمتضامنممدوح سٌد ابراهٌم سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن ا -  281

التعامل مع جمٌع الشركات و التعالدات واداره الشركه اما فٌما ٌخص التعامل مع البنون من فتح الحسابات و اٌداع وصرؾ وكافه 

الحسابات ، تارٌخ المعامالت البنكٌه من حك الشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن فمط ولٌس منفردٌن ومن حك الشرٌن الثانً مراجعه 

 244594برلم       21191119: 

ٌوسؾ محى الدٌن رمضان محروس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى  -  282

 79182برلم       21191119ٌسرى رمضان محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى  ٌوسؾ محى الدٌن رمضان محروس  شركة -  283

 79182برلم       21191119ٌسرى رمضان محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محى الدٌن رمضان محروس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى  -  284

 79182برلم       21191119ضو مجلس ادارة ، تارٌخ : ٌسرى رمضان محروس ع

اسر محمود ٌاسر رمضان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى ٌسرى رمضان  -  285

 79182برلم       21191119محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

جلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى ٌسرى رمضان اسر محمود ٌاسر رمضان  شركة مساهمة  عضو م -  286

 79182برلم       21191119محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

اسر محمود ٌاسر رمضان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى ٌسرى رمضان  -  287

 79182برلم       21191119محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

بسمه محمود ٌاسر رمضان محروس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم استمالته _____ لبول  -  288

 79182برلم       21191119استمالة نهى ٌسرى رمضان محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 
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ٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم استمالته _____ لبول بسمه محمود ٌاسر رمضان محروس  شركة مساهمة  نائب رئ -  289

 79182برلم       21191119استمالة نهى ٌسرى رمضان محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

بسمه محمود ٌاسر رمضان محروس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم استمالته _____ لبول  -  291

 79182برلم       21191119روس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : استمالة نهى ٌسرى رمضان مح

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى ٌسرى رمضان  -  291

 79182برلم       21191119محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى ٌسرى رمضان ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة مس -  292

 79182برلم       21191119محروس عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته _____ لبول استمالة نهى ٌسرى رمضان  -  293

 79182برلم       21191119رٌخ : محروس عضو مجلس ادارة ، تا

احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد/ احمد سلٌمان حمزة الشرٌن  -  294

ع المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطا

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وله الحك فً التولٌع على كافه عمود  االلتراض و الرهن بكافة انواعها 

 184494برلم       21191111ن ثابت او منمول وذلن للنفس ، تارٌخ : لكافه اصول الشركه بما فٌها م

احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد/ احمد سلٌمان حمزة الشرٌن  -  295

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمع الجهات الحكومٌة 

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

عها وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وله الحك فً التولٌع على كافه عمود  االلتراض و الرهن بكافة انوا

 184494برلم       21191111لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس ، تارٌخ : 

احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد/ احمد سلٌمان حمزة الشرٌن  -  296

ؼراضها امام جمع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن ا

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

مود  االلتراض و الرهن بكافة انواعها وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وله الحك فً التولٌع على كافه ع

 184494برلم       21191111لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس ، تارٌخ : 

احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه  -  297

له الؽٌر باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع البنون  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن بذلن وله الحك كفا

اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح  الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

الػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المب

 184494برلم       21191111كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

ومٌه الخاصه احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حك -  298

بذلن وله الحك كفاله الؽٌر باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع البنون  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن 

اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح  الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام  الشركة وتحدٌد مرتباتهم

 184494برلم       21191111كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

افه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او للؽٌر وامام ك -  299

بذلن وله الحك كفاله الؽٌر باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع البنون  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن 

ووكالء اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح  الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 
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الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام 

 184494برلم       21191111كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  الشركة بالنمد او باالجل وله وٌحك للشرٌن المتضامن التولٌع احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة   -  311

فى تحالفات باسم الشركة والحك فى اندماج الشركة مع شركات اخرى او انفصالها وله الحك فى الدخول باسم الشركة كشرٌن 

لؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وموسس ومساهم فى شركات اخرى  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌروذلن لصالح البنون او ا

 184494برلم       21191111

احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشركة بالنمد او باالجل وله وٌحك للشرٌن المتضامن التولٌع  -  311

الدخول باسم الشركة كشرٌن فى تحالفات باسم الشركة والحك فى اندماج الشركة مع شركات اخرى او انفصالها وله الحك فى 

وموسس ومساهم فى شركات اخرى  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌروذلن لصالح البنون او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 184494برلم       21191111

المتضامن التولٌع  احمد سلٌمان حمزة عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشركة بالنمد او باالجل وله وٌحك للشرٌن -  312

فى تحالفات باسم الشركة والحك فى اندماج الشركة مع شركات اخرى او انفصالها وله الحك فى الدخول باسم الشركة كشرٌن 

وموسس ومساهم فى شركات اخرى  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌروذلن لصالح البنون او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 184494 برلم      21191111

    21191111عمرو دمحم هشام مصطفً بٌومً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  313

 113397برلم   

    21191111عمرو دمحم هشام مصطفً بٌومً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  314

 113397برلم   

    21191111عمرو دمحم هشام مصطفً بٌومً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  315

 113397برلم   

    21191111عمرو دمحم هشام مصطفً بٌومً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  316

 113397برلم   

عبدالعاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع منفردا وذلن فى التعامل باسم  دمحم مصطفً حامد -  317

الشركة مع كافة الجهات الحكومٌة والبنون والمطاع الخاص وكذلن له حك تمثٌل الشركة تمثٌال لانونٌا كامال امام الجهات الحكومٌة 

الرهن من البنون  مباشره باسم الشركة  وكذلن حك ابرام العمود والمعامالت والمطاعٌٌن العام والخاص وله حك االلتراض و 

الداخله ضمن اؼراض الشركه ةشراء وبٌع االصول والسٌارات باسم الشركه وترخٌصها امام كافه ادارات المرور المختصه وعلٌه 

 241992برلم       21191111ان ٌثبت هذه العمود امام الجهات المختصه بمصروفات علً ، تارٌخ : 

دمحم مصطفً حامد عبدالعاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عاتك الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فً المٌام بكل او بعض ما  -  318

ذكر وللطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع البنون فً عملٌات السحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

 241992برلم       21191111

برلم       21191111عصام  حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  319

115191 

برلم       21191111عصام  حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

115191 

برلم       21191111هدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هانى  حسن دمحم الم -  311

115191 
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برلم       21191111هانى  حسن دمحم المهدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  312

115191 

 115191برلم       21191111ج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ولٌد حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خر -  313

 115191برلم       21191111ولٌد حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  314

لكل من السٌده / ضحً دمحم تعدٌل جك االدارة والتولٌع -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  315

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

كه والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشر

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  316

ركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الش

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  317

ه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختص

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -مدٌر و شرٌن   ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  -  318

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  319

احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه فاضل 

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ :  والرهن وااللتراض وشراء وبٌع

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  321

ك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الح

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  321

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه  والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

ة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم تعدٌل جك االدار-ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  322

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

متلكات الشركه والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وم

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  323

ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه  فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111تارٌخ : والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  324

هات المختصه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الج

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  ت -  325

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

دمحم تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  326

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : والرهن وااللتراض 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  327

ن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌ

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  328

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه والبنون وٌجوز لهم 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم  تعدٌل-ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  329

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

ٌع اصول وممتلكات الشركه والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جم

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  331

 الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111لبٌطرٌه ، تارٌخ : والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة وا

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  331

ام جمٌع الجهات المختصه فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها ام

والبنون وٌجوز لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه 

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل جك االدارة والتولٌع لكل من السٌده / ضحً دمحم -ضحى دمحم فاضل احمد دمحم فاضل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  332

فاضل احمد والسٌده/ سمٌه دمحم الحك فى ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التولٌع عنها امام جمٌع الجهات المختصه 

ل الؽٌر فى كل او بعض اعمال االدارة و فً التولٌع ولهما الحك فً بٌع جمٌع اصول وممتلكات الشركه والبنون وٌجوز لهم توكٌ

 231118برلم       21191111والرهن وااللتراض وشراء وبٌع المستحضرات الطبٌة والبٌطرٌه ، تارٌخ : 

-ع للشركاء  عصام  حسن محمود دمحم عصام  حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌ -  333

والسٌد/ولٌد حسن محمود دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ود المرض ولهما حك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عم

والرهن وله الحك فى فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

 115191برلم       21191111ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ودفع المبالػ ، تارٌخ : 

-مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء  عصام  حسن محمود دمحم عصام  حسن محمود دمحم  شركة تضامن   -  334

والسٌد/ولٌد حسن محمود دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة 

لٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض ولهما حك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتو

والرهن وله الحك فى فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

 115191برلم       21191111ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ودفع المبالػ ، تارٌخ : 

-ى  حسن دمحم المهدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء  عصام  حسن محمود دمحم هان -  335

والسٌد/ولٌد حسن محمود دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة 

بنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض ولهما حك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام ال

والرهن وله الحك فى فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

 115191برلم       21191111ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ودفع المبالػ ، تارٌخ : 

-هانى  حسن دمحم المهدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء  عصام  حسن محمود دمحم  -  336

والسٌد/ولٌد حسن محمود دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة 

فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض ولهما حك فى 

والرهن وله الحك فى فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

 115191برلم       21191111اتهم ودفع المبالػ ، تارٌخ : ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكاف

والسٌد/ولٌد -ولٌد حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء  عصام  حسن محمود دمحم  -  337

ة والؽٌر الحكومٌة ولهما حك فى حسن محمود دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌ

فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن وله 

الحك فى فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

 115191برلم       21191111وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ودفع المبالػ ، تارٌخ :  الشركة

والسٌد/ولٌد -ولٌد حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء  عصام  حسن محمود دمحم  -  338

لشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة ولهما حك فى حسن محمود دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن ا

فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن وله 

ولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الحك فى فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن و

 115191برلم       21191111الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ودفع المبالػ ، تارٌخ : 

عصام  حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام  -  339

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات جمٌع العمود والمشارطات وا

والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله حك 

 115191برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عصام  حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام  -  341

جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات 

لمنموالت والعمارات واالراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله حك والبضائع وا

 115191برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

السندات االذنٌة التجارٌة وابرام هانى  حسن دمحم المهدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة  -  341

جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات 

حك  والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله

 115191برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى  حسن دمحم المهدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام  -  342

و باالجل وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ا

والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله حك 

 115191برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام ولٌد حسن محمود دمحم   -  343

جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات 

لٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله حك والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى والسٌارات والتو

 115191برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ولٌد حسن محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام  -  344

المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات جمٌع العمود و

والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله حك 

 115191برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 212764برلم       21191111دمحم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  345

 212764برلم       21191111دمحم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  346

 212764برلم       21191111رٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ : دمحم احمد دمحم  شركة تضامن  ش -  347

 212764برلم       21191111دمحم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  348

 212764برلم       21191111باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  349

 212764برلم       21191111باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  351

 212764برلم       21191111رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  351

 212764برلم       21191111للوفاه ، تارٌخ :  رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه -  352

 212764برلم       21191111رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  353

 212764برلم       21191111رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  354

 212764برلم       21191111اسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ : ب -  355

 212764برلم       21191111باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  356

 212764برلم       21191111ٌخ : احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تار -  357

 212764برلم       21191111احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  358

 212764برلم       21191111احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  359

 212764برلم       21191111مد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تارٌخ : احمد دمحم حسن حا -  361

دمحم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه  -  361

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

ٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض الشركه والتعالد نٌابه عنها ف

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه دمحم -  362

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

ى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل ف

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه دمحم احمد دمحم -  363

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها 

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

امن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه دمحم احمد دمحم  شركة تض -  364

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه 

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن  -  365

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

كومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الح

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه  باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له -  366

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

طاع العام والبنون والرهن وااللتراض الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والم

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك ا -  367

الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع 

لعام والبنون والرهن وااللتراض باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع ا

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

ة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدار -  368

الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع 

والبنون والرهن وااللتراض باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام 

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

تولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة وال -  369

الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع 

ون والرهن وااللتراض باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبن

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض  رضا ثابت عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع -  371

الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع 

لرهن وااللتراض باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون وا

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

ه كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ول -  371

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

تراض الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن واالل

والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

لطات لتحمٌك ؼرض الشركه باسم احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه الس -  372

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع باسم 

الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض 

كات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض والشر

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

تحمٌك ؼرض احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات ل -  373

الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع 

باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض 

لهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض والشركات وا

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

ؼرض احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك  -  374

الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع 

باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض 

واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض  والشركات والهٌئات

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض  -  375

شركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع ال

باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض 

راد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض والشركات والهٌئات واالف

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسن حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض  -  376

شرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها والمٌام بجمٌع االعمال التجارٌة واالدارٌة والتولٌع الشركه ب

باسم الشركه والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض 

مثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض والشركات والهٌئات واالفراد وت

 212764برلم       21191111ماذكر ، تارٌخ : 

محمود عبدالكرٌم دمحم الشٌخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن  -  377

الشٌكات وتولٌع العمود والحك فى التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام المضاء والؽٌر سواء جهات رسمٌه او ؼٌر رسمٌه فى استالم 

    21191111والتولٌع امام البنون من السحب واالٌداع والصرؾ وحك االلتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ، تارٌخ : 

 236124برلم   

 الشٌخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن محمود عبدالكرٌم دمحم -  378

فى استالم الشٌكات وتولٌع العمود والحك فى التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام المضاء والؽٌر سواء جهات رسمٌه او ؼٌر رسمٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191111االلتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ، تارٌخ : والتولٌع امام البنون من السحب واالٌداع والصرؾ وحك 

 236124برلم   

حاتم حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب  استدران بٌانات تارٌخ المٌالد  -  379

 95331برلم       21191113، تارٌخ :  1967/7/28لٌصبح

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب  استدران بٌانات تارٌخ المٌالد حسن حسٌن دمحم احمد  شركة  -  381

 95331برلم       21191113، تارٌخ :  1967/7/28لٌصبح

كوثر جمعة احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب  استدران بٌانات تارٌخ المٌالد  -  381

 95331  برلم     21191113، تارٌخ :  1967/7/28لٌصبح

حاتم حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة المنعمدة  -  382

من  32,21وعمد تعدٌل المواد  2119/9/31والمصدق علٌها من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/6/8بتارٌخ 

مكتب توثٌك استثمار  2119/غ لسنة 3517ساسى والمصدق علٌه من الشهر العمارى بمحضر تصدٌك رلم عمد الشركة والنظام اال

هناء -الماهرة تم االتى : اصبح تشكٌل مجلس االدارة كاالتى السٌد /حسن حسٌن دمحم احمد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 95331برلم       21191113الخبرة ، تارٌخ :  عبد الواحد المتولى عبد الواحد عضو مجلس االدارة من ذوى

حسن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة المنعمدة  -  383

من  32,21مواد وعمد تعدٌل ال 2119/9/31والمصدق علٌها من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/6/8بتارٌخ 

مكتب توثٌك استثمار  2119/غ لسنة 3517عمد الشركة والنظام االساسى والمصدق علٌه من الشهر العمارى بمحضر تصدٌك رلم 

هناء -الماهرة تم االتى : اصبح تشكٌل مجلس االدارة كاالتى السٌد /حسن حسٌن دمحم احمد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 95331برلم       21191113عبد الواحد عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  عبد الواحد المتولى

كوثر جمعة احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة المنعمدة  -  384

من  32,21وعمد تعدٌل المواد  2119/9/31لحرة بتارٌخ والمصدق علٌها من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك ا 2119/6/8بتارٌخ 

مكتب توثٌك استثمار  2119/غ لسنة 3517عمد الشركة والنظام االساسى والمصدق علٌه من الشهر العمارى بمحضر تصدٌك رلم 

هناء -ضو المنتدب الماهرة تم االتى : اصبح تشكٌل مجلس االدارة كاالتى السٌد /حسن حسٌن دمحم احمد رئٌس مجلس االدارة والع

 95331برلم       21191113عبد الواحد المتولى عبد الواحد عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ : 

حاتم حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ____ دمحم حاتم حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى  -  385

دارة من ذوى الخبرة __ شروق حاتم حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة الخبرة على حسن حسٌن دمحم عضو مجلس اال

اصبح حك االدارة والتولٌع كاالتى : ٌمتلن حك التولٌع واالداره والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه كل من السٌد/ حسن حسٌن دمحم 

عضو مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او احمد رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب والسٌد/حاتم حسٌن دمحم احمد 

 95331برلم       21191113منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن ، تارٌخ : 

حسن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ____ دمحم حاتم حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى  -  386

على حسن حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة __ شروق حاتم حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة  الخبرة

اصبح حك االدارة والتولٌع كاالتى : ٌمتلن حك التولٌع واالداره والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه كل من السٌد/ حسن حسٌن دمحم 

تدب والسٌد/حاتم حسٌن دمحم احمد عضو مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او احمد رئٌس مجلس االداره والعضو المن

 95331برلم       21191113منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن ، تارٌخ : 

عضو مجلس االدارة من ذوى  كوثر جمعة احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ____ دمحم حاتم حسٌن دمحم -  387

الخبرة على حسن حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة __ شروق حاتم حسٌن دمحم عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة 

اصبح حك االدارة والتولٌع كاالتى : ٌمتلن حك التولٌع واالداره والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه كل من السٌد/ حسن حسٌن دمحم 

د رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب والسٌد/حاتم حسٌن دمحم احمد عضو مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او احم

 95331برلم       21191113منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ادارة  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع حاتم حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  388

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً 

ٌع البنون والمصارالؾ وكل ذلن الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات اللضمان وكافه صور التعامل مع جم

باسم الشركه وضمن اؼرضها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول اللشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

 95331برلم       21191113والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمود المرض والرهن ، تارٌخ : 

ن دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع حسن حسٌ -  389

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً 

ادات اللضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارالؾ وكل ذلن الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشه

باسم الشركه وضمن اؼرضها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول اللشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

 95331برلم       21191113والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمود المرض والرهن ، تارٌخ : 

كوثر جمعة احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع  -  391

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً 

دار خطابات وشهادات اللضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارالؾ وكل ذلن الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واص

باسم الشركه وضمن اؼرضها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول اللشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

 95331برلم       21191113، تارٌخ :  والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمود المرض والرهن

حاتم حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  باسم الشركه ولمصلحتها ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع  -  391

ً كل او بعض علً عمود االلتراض و الرهن بكافه انواعها للنفس او للؽٌر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التوكٌل لصالح البنون ف

ما ذكر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفاله الؽٌر والشركات والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه 

وتححدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المباللػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 95331برلم       21191113لصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه ، تارٌخ : والمشارطات وا

حسن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  باسم الشركه ولمصلحتها ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك  -  392

منفردٌن حك التوكٌل لصالح البنون فً كل او التولٌع علً عمود االلتراض و الرهن بكافه انواعها للنفس او للؽٌر ولهما مجتمعٌن او 

بعض ما ذكر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفاله الؽٌر والشركات والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 

وابرام كافه  الشركه وتححدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المباللػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافه السندات االذنٌه والتجارٌه

 95331برلم       21191113العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه ، تارٌخ : 

كوثر جمعة احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  باسم الشركه ولمصلحتها ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك  -  393

للنفس او للؽٌر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التوكٌل لصالح البنون فً كل او  التولٌع علً عمود االلتراض و الرهن بكافه انواعها

بعض ما ذكر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفاله الؽٌر والشركات والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 

ٌع كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه الشركه وتححدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المباللػ وتولٌع وتحوٌل وب

 95331برلم       21191113العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه ، تارٌخ : 

حاتم حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنمد او باالجل وكذلن لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او  -  394

 95331برلم       21191113الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تفوٌض

حسن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنمد او باالجل وكذلن لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او  -  395

 95331برلم       21191113تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جمعة احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنمد او باالجل وكذلن لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او  كوثر -  396

 95331برلم       21191113تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -ددمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعم -  397

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  398

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -ن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمددمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضام -  399

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  411

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  411

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

ر خروج شرٌن موصى مذكو-دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  412

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  413

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -شرٌن موصى مذكور بالعمد دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول -  414

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  415

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -نعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمددمحمعبد الم -  416

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  417

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  418

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -عمددمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بال -  419

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  411

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -امن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمددمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تض -  411

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  412

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  413

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

كور خروج شرٌن موصى مذ-دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  414

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خروج شرٌن موصى مذكور -دمحمعبد المنعم دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد -  415

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى مذكور -ول شرٌن موصى مذكور بالعمددمحمعبد المنعم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخ -  416

 212943برلم       21191113بالعمد ، تارٌخ : 

    21191114عفاؾ عبدالستار على الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  417

 111514برلم   

 247196برلم       21191114عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : سمر السٌد سلٌم المال  شركة مساهمة   -  418

 247196برلم       21191114ولٌد ابراهٌم دمحم الدالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  419

 247196برلم       21191114سمر السٌد سلٌم المال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  421

برلم       21191114ولٌد ابراهٌم دمحم الدالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  421

247196 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ال ٌجوز له االلتراض او الرهن او بٌع اٌا من اصول او  دمحم رمزى على عبد البالى  -  422

 231546برلم       21191114عناصر الشركة اال بموافمه الشركاء ، تارٌخ : 

 دمحم رمزى على عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ال ٌجوز له االلتراض او الرهن او بٌع اٌا من اصول او -  423

 231546برلم       21191114عناصر الشركة اال بموافمه الشركاء ، تارٌخ : 

دمحم رمزى على عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ال ٌجوز له االلتراض او الرهن او بٌع اٌا من اصول او  -  424

 231546برلم       21191114عناصر الشركة اال بموافمه الشركاء ، تارٌخ : 

والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد -اٌهاب محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  425

حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن -همام

راء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة  المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وش

ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة 

 91173برلم       21191117اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 

والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد -اٌهاب محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  426

حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن -همام

مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة   المتضامنٌن

ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة 

 91173برلم       21191117ام مصلحة الشهر ، تارٌخ : اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول ام

والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد -اٌهاب محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  427

الشركة وللشرٌكٌن  حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم-همام

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة  

ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة 

 91173برلم       21191117بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ :  اصول الشركة

والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد -اٌهاب محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  428

صدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا ال-همام

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة  

افة انواعها لكافة ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بك

 91173برلم       21191117اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد همام-دمحم محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  429

او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن  حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة  

فة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كا

 91173برلم       21191117اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 

-والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد همام-دمحم محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  431

ارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن حك االد

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة  

فردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او من

 91173برلم       21191117اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 

-هاب محمود احمد هماموالشرٌن/ اٌ-دمحم محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم محمود احمد همام  -  431

حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن 

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات باسم الشركة  

ٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة ولمصلحتها وللشرٌك

 91173برلم       21191117اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 

-والشرٌن/ اٌهاب محمود احمد همام-محمود احمد همام دمحم محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌن/دمحم  -  432

حك االدارة والتولٌع للشركٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وللشرٌكٌن 

سم الشركة  المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات واالصول المنموله والمتداولة واالالت والمعدات با

ولمصلحتها وللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة 

 91173برلم       21191117اصول الشركة بما فٌها من ثابت و منمول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة اٌهاب محمود احمد همام  شركة تضام -  433

الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن 

توح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المف

 91173برلم       21191117المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، تارٌخ : 

و الؽٌر حكومٌة اٌهاب محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة  -  434

الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن 

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

 91173برلم       21191117لتجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، تارٌخ : المحالت ا

اٌهاب محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  -  435

فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

 91173برلم       21191117ارٌخ : المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، ت

اٌهاب محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  -  436

منٌن الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضا

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

 91173برلم       21191117المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة دمحم محمود احمد همام   -  437

الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن 

ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع  مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض

 91173برلم       21191117المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لحكومٌة و الؽٌر حكومٌة دمحم محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات ا -  438

الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن 

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

 91173برلم       21191117لمحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، تارٌخ : ا

دمحم محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  -  439

الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن  الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

 91173برلم       21191117خرى ، تارٌخ : المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات اال

دمحم محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمارى و التوثٌك  امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  -  441

المتضامنٌن الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعالة و ذلن لصالح البنون وللشرٌكٌن 

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافه العمود والمروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

 91173برلم       21191117المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسات االخرى ، تارٌخ : 

رٌم هارون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والبٌع والرهن والمرض وااللتراض احمد سٌد عبد الك -  441

والتعامل مع البنون وتحرٌر الشٌكات وصرفها واالٌجار واستالم االجره والتعامل مع البنون وكافه الشركات والتعامل مع البنون 

 211115برلم       21191117كه ، تارٌخ : وتحرٌر الشٌكات وصرفها و كل ما ٌلزم لتحمٌك اؼراض الشر

خالد دمحم فوزى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ بالشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه لحٌن  -  442

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18انتهاء مده المجلس الحالى فً 

همة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ بالشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه لحٌن خالد دمحم فوزى  شركة مسا -  443

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18انتهاء مده المجلس الحالى فً 

دوٌه لحٌن خالد دمحم فوزى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ بالشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واال -  444

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18انتهاء مده المجلس الحالى فً 

شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ بالشركة المصرٌة النتاج االمصال  -  445

 157551برلم       21191117ارٌخ : ، ت 2121/1/18واللماحات واالدوٌه لحٌن انتهاء مده المجلس الحالى فً 

شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ بالشركة المصرٌة النتاج االمصال  -  446

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18واللماحات واالدوٌه لحٌن انتهاء مده المجلس الحالى فً 

دالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ بالشركة المصرٌة النتاج االمصال شرٌؾ دمحم عب -  447

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18واللماحات واالدوٌه لحٌن انتهاء مده المجلس الحالى فً 

خالد دمحم فوزى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه لحٌن انتهاء مده  -  448

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18المجلس الحالى فى 

ماحات واالدوٌه لحٌن انتهاء مده خالد دمحم فوزى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المصرٌة النتاج االمصال والل -  449

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18المجلس الحالى فى 

خالد دمحم فوزى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه لحٌن انتهاء مده  -  451

 157551رلم   ب    21191117، تارٌخ :  2121/1/18المجلس الحالى فى 

شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه  -  451

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18لحٌن انتهاء مده المجلس الحالى فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌس مجلس ادارة  للشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئ -  452

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18لحٌن انتهاء مده المجلس الحالى فى 

 شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشركة المصرٌة النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه -  453

 157551برلم       21191117، تارٌخ :  2121/1/18لحٌن انتهاء مده المجلس الحالى فى 

دمحم رضا عبد الفتاح ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع اصبحت لكل من دمحم رضا عبد الفتاح  -  454

خلٌفه /رضا عبد الفتاح ابراهٌم/على ناجى عبد الفتاح ابراهٌم ابراهٌم/الحسٌن ناجى عبد الفتاح ابراهٌم /ناجى عبد الفتاح ابراهٌم 

/عبد الفتاح رضا عبد الفتاح ابراهٌم /الحسن ناجى عبد الفتاح ابراهٌم /محمود رضا عبد الفتاح ابراهٌم لهم حك التعامل مع البنون 

الؽٌر فى ذلن ولهم حك اصدار الشٌكات  وحك االلتراض من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التفوٌض لكل منهم النفسهم او

وصرفها )الصرؾ واالٌداع (على ان تكون التصرفات الصادرة باسم الشركة ولحسابها مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 238616برلم       21191117

وااللتراض والرهن حمدى رضٌوى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء  مجتمعٌن او منفردٌن حك البٌع  -  455

 72781برلم       21191121الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ، تارٌخ : 

محمود علً عبدالمادر مصطفً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه  -  456

وعمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته بالشهر  2119/11/16بتارٌخ  والمعتمده من الهٌئه العامكه لالستثمار 2119/9/9المنعمده بتارٌخ 

  -استماله السٌد/ دمحم صالح عبدالحمٌد عبدالفتاحح من اؼداره الشركه   -1تم االتً  2119غ لسنه  36532العماري تحت رلم 

اء من طرٌمه التعٌٌن سالفه الذكر وٌتولى اداره الشركه  مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌه العامه من بٌن الشركاء او ؼٌرهم واستثن

 91774برلم       21191121السٌد/ ، تارٌخ :  -2مصرى -السٌد/ محمود علً عبدالمادر  -1 -عٌن الشركاء:

مصرى السٌد/ وحٌد احمد -محمود علً عبدالمادر مصطفً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ابراهٌم احمد ٌوسؾ محمود -  457

ٌمثل المدٌران الشركه فى - -وٌباشر المدٌورن وظائفه لمده ؼٌر محدده -عمر وائل هاشم علً عبد الرحمن السٌد/-مصطفً السٌد 

عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردان فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد 

ٌه العامه وٌختص السٌد/ محمود علً عبدالمادر مصطفً والسٌد/ ابراهٌم احمد ٌوسؾ الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمع

 91774برلم       21191121منفردٌن  الحك فى ، تارٌخ : -محمود والسٌد/ وحٌد احمد مصطفً السٌد 

ارؾ من سحب واٌداع محمود علً عبدالمادر مصطفً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التعامل مع جمٌع البنون والمص -  458

والتولٌع عى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه  وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او 

ذلن لهما حك التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات وتعدلٌها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والي باالجل وك

 91774برلم       21191121ثالثه من المدٌرٌن مجتمعٌن الحك فً التولٌع علً عمود المرض والرهن ، تارٌخ : 

ة  مدٌر عام  باسم الشركه واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه محمود علً عبدالمادر مصطفً  ذات مسئولٌة محدود -  459

    21191121صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن لهم حك  توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 91774برلم   

البنن المصري الخلٌجً ، تارٌخ :  صالح السٌد سالم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثال عن -  461

 98638برلم       21191121

    21191121اٌمن دمحم العادلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثال عن البنن المصري الخلٌجً ، تارٌخ :  -  461

 98638برلم   

لبنن المصري الخلٌجً ، تارٌخ : دمحم على محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثال عن ا -  462

 98638برلم       21191121

صالح السٌد سالم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة اٌجبشان جلؾ المابضه لالسثمارات المالٌه ،  -  463

 98638برلم       21191121تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثل لشركة اٌجبشان جلؾ المابضه لالسثمارات المالٌه ، تارٌخ : اٌمن دمحم العادلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مم -  464

 98638برلم       21191121

دمحم على محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة اٌجبشان جلؾ المابضه لالسثمارات المالٌه ، تارٌخ :  -  465

 98638برلم       21191121

اٌمن دمحم العادلى رئٌس -1ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اصبح تشكٌل مجلس االداره :صالح السٌد سالم صالح  شرك -  466

ابراهٌم دمحم ناصر اباظه)عضو مجلس االداره منتدب ممثال عن البنن المصري -2-مجلس االداره ممثل عن البنن المصري الخلٌجً 

عضو  -دمحم على محى الدٌن -4-لمصري الخلٌجً صالح السٌد سالم عضو مجلس االداره المنتدب ممثل عن البنن ا-3الخلٌجً(

مجلس اداره ممثل عن اٌجٌبشان جلؾ المابضه لالستثمارات المالٌه منح سلطه التولٌع نٌابه عن الشركة لكل من السٌد رئٌس مجلس 

 98638برلم       21191121االداره وعضو مجلس االداره المنتدبٌن على ان ٌكوت التولٌع الثنٌن ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم العادلى رئٌس مجلس -1اٌمن دمحم العادلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اصبح تشكٌل مجلس االداره : -  467

ابراهٌم دمحم ناصر اباظه)عضو مجلس االداره منتدب ممثال عن البنن المصري -2-االداره ممثل عن البنن المصري الخلٌجً 

عضو  -دمحم على محى الدٌن -4-الداره المنتدب ممثل عن البنن المصري الخلٌجً صالح السٌد سالم عضو مجلس ا-3الخلٌجً(

مجلس اداره ممثل عن اٌجٌبشان جلؾ المابضه لالستثمارات المالٌه منح سلطه التولٌع نٌابه عن الشركة لكل من السٌد رئٌس مجلس 

 98638برلم       21191121ٌخ : االداره وعضو مجلس االداره المنتدبٌن على ان ٌكوت التولٌع الثنٌن ، تار

اٌمن دمحم العادلى رئٌس مجلس -1دمحم على محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اصبح تشكٌل مجلس االداره : -  468

ابراهٌم دمحم ناصر اباظه)عضو مجلس االداره منتدب ممثال عن البنن المصري -2-االداره ممثل عن البنن المصري الخلٌجً 

عضو  -دمحم على محى الدٌن -4-صالح السٌد سالم عضو مجلس االداره المنتدب ممثل عن البنن المصري الخلٌجً -3ً(الخلٌج

مجلس اداره ممثل عن اٌجٌبشان جلؾ المابضه لالستثمارات المالٌه منح سلطه التولٌع نٌابه عن الشركة لكل من السٌد رئٌس مجلس 

 98638برلم       21191121ى ان ٌكوت التولٌع الثنٌن ، تارٌخ : االداره وعضو مجلس االداره المنتدبٌن عل

صالح السٌد سالم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من اعضاء مجلس االداره مجتمعٌن امام البنون فى السحب  -  469

بات واصدار خطابات وشهادات واالٌداع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسا

الضمان وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ع مجلس بمعامالت الشركة بالنمد واالجل والتولٌع على العمود امام الشهر العماري وبالنسبه لاللتراض من البنون فٌتم الموافمه باجما

 98638برلم       21191121االداره وفما لالئحه المالٌةالتى ٌتم اعدادها واعتمادها من مجلس االداره ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم العادلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من اعضاء مجلس االداره مجتمعٌن امام البنون فى السحب واالٌداع  -  471

ومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والتعامل مع كافه الجهات الحك

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ري وبالنسبه لاللتراض من البنون فٌتم الموافمه باجماع مجلس االداره الشركة بالنمد واالجل والتولٌع على العمود امام الشهر العما

 98638برلم       21191121وفما لالئحه المالٌةالتى ٌتم اعدادها واعتمادها من مجلس االداره ، تارٌخ : 

نون فى السحب دمحم على محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من اعضاء مجلس االداره مجتمعٌن امام الب -  471

واالٌداع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بالنمد واالجل والتولٌع على العمود امام الشهر العماري وبالنسبه لاللتراض من البنون فٌتم الموافمه باجماع مجلس بمعامالت الشركة 

 98638برلم       21191121االداره وفما لالئحه المالٌةالتى ٌتم اعدادها واعتمادها من مجلس االداره ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  اصبح /  حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون فً   جمال مصطفى ابراهٌم الخطٌب  شركة تضامن -  472

جمٌع التعامالت وسحب واٌداع وصرؾ االلتراض وفتح واؼالق الحسابات الخاصه بالشركه وبٌع االصول مكفوله للسٌد / جمال 

 166241برلم       21191121مصطفً ابراهٌم الخطٌب منفردا ، تارٌخ : 

ابراهٌم الخطٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح /  حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون فً جمال مصطفى  -  473

جمٌع التعامالت وسحب واٌداع وصرؾ االلتراض وفتح واؼالق الحسابات الخاصه بالشركه وبٌع االصول مكفوله للسٌد / جمال 

 166241 برلم      21191121مصطفً ابراهٌم الخطٌب منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 239914برلم       21191121تامر حمدى ابراهٌم عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  474

حسن عبد الحكٌم حسن رسمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  وله كافة  -  475

ذلن حك االلتراض من البنون والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن وكفاله النفس او الؽٌر فً السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وك

 239545برلم       21191121كل او بعض ما ذكر وتوكٌل الؽٌر وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

لمسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً ، تارٌخ مصطفى دمحم سعد الدٌن جالل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح المدٌر ا -  476

 192729برلم       21191121: 

مصطفى دمحم سعد الدٌن جالل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح المدٌر المسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً ، تارٌخ  -  477

 192729برلم       21191121: 

على سعد محسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة له حك االدارة والتولٌع منفردا نٌابة عن الشركة وذلن امام كافة  -  478

الجهات الرسمٌة وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها وشراء وبٌع االصول الثابتة والسٌارات باسم الشركة ولحسابها 

 145154برلم       21191122ه حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : والرهن وفض الرهن بالبنون ول

دمحم توفٌك عبدالمتجلى عبٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التولٌع نٌابة عن  -  479

جهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله منفردا حك بٌع وشراء كافة الشركة وتمثٌلهافى  كافة المعامالت المالٌة والبنكٌة وامام جمٌع ال

برلم       21191122االصول من مبابنى وعمارات وسٌارات ومعدات كل ذلن باسم الشركة ولؽرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

117119 

لٌع منفردا وله حك التولٌع نٌابة عن دمحم توفٌك عبدالمتجلى عبٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضاؾ له حك االداره والتو -  481

الشركة وتمثٌلهافى  كافة المعامالت المالٌة والبنكٌة وامام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله منفردا حك بٌع وشراء كافة 

برلم       21191122االصول من مبابنى وعمارات وسٌارات ومعدات كل ذلن باسم الشركة ولؽرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

117119 

دمحم توفٌك عبدالمتجلى عبٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التولٌع نٌابة عن  -  481

الشركة وتمثٌلهافى  كافة المعامالت المالٌة والبنكٌة وامام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله منفردا حك بٌع وشراء كافة 

برلم       21191122االصول من مبابنى وعمارات وسٌارات ومعدات كل ذلن باسم الشركة ولؽرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

117119 

دمحم توفٌك عبدالمتجلى عبٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضاؾ له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التولٌع نٌابة عن  -  482

ة المعامالت المالٌة والبنكٌة وامام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله منفردا حك بٌع وشراء كافة الشركة وتمثٌلهافى  كاف

برلم       21191122االصول من مبابنى وعمارات وسٌارات ومعدات كل ذلن باسم الشركة ولؽرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

117119 

برلم       21191122مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  فرج عبدالبدٌع فرج احمد  شركة تضامن  -  483

242639 

عمروسمٌر احمدحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل مركز تحدٌث الصناعه بدال من االستاذه / ؼاده احمد فؤاد  -  484

 247214برلم       21191122الجوهرى ، تارٌخ : 

ة مساهمة  تحمٌل  ممثل مركز تحدٌث الصناعه بدال من االستاذه / ؼاده احمد فؤاد الجوهرى ، احمد طه حسن برعى  شرك -  485

 247214برلم       21191122تارٌخ : 

ولٌد رافت اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل مركز تحدٌث الصناعه بدال من االستاذه / ؼاده احمد فؤاد  -  486

 247214برلم       21191122الجوهرى ، تارٌخ : 

اوس حمٌد عبد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل مركز تحدٌث الصناعه بدال من االستاذه / ؼاده احمد فؤاد  -  487

 247214برلم       21191122الجوهرى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دال من االستاذ / اسامه مجاهد عمروسمٌر احمدحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق تحٌا مصر ب -  488

دمحم الشافعى بذات االختصاصات والصالحٌات الممررة لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركة ونظامها االساسى ، تارٌخ : 

 247214برلم       21191122

سامه مجاهد دمحم الشافعى احمد طه حسن برعى  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال عن صندوق تحٌا مصر بدال من االستاذ / ا -  489

    21191122بذات االختصاصات والصالحٌات الممررة لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركة ونظامها االساسى ، تارٌخ : 

 247214برلم   

هد دمحم ولٌد رافت اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق تحٌا مصر بدال من االستاذ / اسامه مجا -  491

الشافعى بذات االختصاصات والصالحٌات الممررة لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركة ونظامها االساسى ، تارٌخ : 

 247214برلم       21191122

اوس حمٌد عبد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن صندوق تحٌا مصر بدال من االستاذ / اسامه مجاهد دمحم  -  491

الشافعى بذات االختصاصات والصالحٌات الممررة لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركة ونظامها االساسى ، تارٌخ : 

 247214برلم       21191122

عمروسمٌر احمدحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد / دمحم على دمحم على ،  -  492

 247214برلم       21191122تارٌخ : 

احمد طه حسن برعى  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد / دمحم على دمحم على ، تارٌخ :  -  493

 247214برلم       21191122

 على دمحم على ، ولٌد رافت اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد / دمحم -  494

 247214برلم       21191122تارٌخ : 

اوس حمٌد عبد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد / دمحم على دمحم على ،  -  495

 247214برلم       21191122تارٌخ : 

ال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد  / ٌاسر عوض عمروسمٌر احمدحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  496

 247214برلم       21191122اسماعٌل ، تارٌخ : 

احمد طه حسن برعى  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد  / ٌاسر عوض اسماعٌل ، تارٌخ :  -  497

 247214برلم       21191122

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد  / ٌاسر عوض  ولٌد رافت اسماعٌل  شركة -  498

 247214برلم       21191122اسماعٌل ، تارٌخ : 

اوس حمٌد عبد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد  / ٌاسر عوض  -  499

 247214 برلم      21191122اسماعٌل ، تارٌخ : 

    21191122، تارٌخ :  1952/7/15لطفى عبد الحكٌم متولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  استدران تارٌخ المٌالد/ -  511

 224632برلم   

برلم       21191122فتحى سعٌد عبد الموى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  511

81524 

برلم       21191122حى سعٌد عبد الموى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : فت -  512

81524 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191122فتحى سعٌد عبد الموى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  513

81524 

برلم       21191122توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : فتحى سعٌد عبد الموى دمحم   -  514

81524 

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  515

امة للرلابة المالٌة  لبول استمالة محمود مصطفى من الهٌئة الع 2119/11/21والمصدق علٌه بتارٌخ  2119/5/31المنعمدة فى 

لبول تعدٌل منصب المهندس /شامل فهٌم لطفى ابو الفضل من رئٌس -محمود صالح الدٌن فاٌك من عضوٌة مجلس ادارة الشركة 

الهادى عبد  لبوب تعٌٌن االستاذ/طارق دمحم مدحت عبد-مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة لٌصبح رئٌس مجلس ادارة الشركة 

برلم       21191123الرحمن  فى منصب العضو المنتدب للشركة وذلن مع نمل جمٌع الصالحٌات الخاصة بحك ، تارٌخ : 

212911 

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  516

من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة  لبول استمالة محمود مصطفى  2119/11/21والمصدق علٌه بتارٌخ  2119/5/31المنعمدة فى 

لبول تعدٌل منصب المهندس /شامل فهٌم لطفى ابو الفضل من رئٌس -دارة الشركة محمود صالح الدٌن فاٌك من عضوٌة مجلس ا

لبوب تعٌٌن االستاذ/طارق دمحم مدحت عبد الهادى عبد -مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة لٌصبح رئٌس مجلس ادارة الشركة 

برلم       21191123بحك ، تارٌخ : الرحمن  فى منصب العضو المنتدب للشركة وذلن مع نمل جمٌع الصالحٌات الخاصة 

212911 

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة والتولٌع منفردا وحك التعامل باسم  -  517

شكالها الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعامل والمطاع الخاص بكافة ا

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن التولٌع على 

    21191123االمتٌاز واالختصاص على جمٌع اصول موجودات الشركة ، تارٌخ : عمود البٌع والمرض والرهن وتمرٌر حك 

 212911برلم   

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة والتولٌع منفردا وحك التعامل باسم  -  518

اع العام ولطاع االعامل والمطاع الخاص بكافة اشكالها الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمط

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات 

ولٌع على وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن الت

    21191123عمود البٌع والمرض والرهن وتمرٌر حك االمتٌاز واالختصاص على جمٌع اصول موجودات الشركة ، تارٌخ : 

 212911برلم   

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او جزء منها وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  519

لتراض من البنون والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وتجدٌدها وتعدٌلها باسم الشركة وضمن اؼراضها كما ٌكون له حك اال

اؼراضها  وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة ووكالتها وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

مود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعاالمت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة الع

 212911برلم       21191123باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر الى رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

سم الشركة وضمن محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او جزء منها وكل ذلن با -  511

اؼراضها كما ٌكون له حك االلتراض من البنون والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وتجدٌدها وتعدٌلها باسم الشركة وضمن 

اؼراضها  وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة ووكالتها وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

لسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعاالمت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة ا

 212911برلم       21191123باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر الى رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  الشركة المهندس /شامل فهٌم لطفى ابو الفضل   محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة -  511

طارق دمحم مدحت عبد -2شامل فهٌم لطفى ابو الفضل رئٌس مجلس االدارة تنفٌذى -1لٌصبح تشكٌل مجلس االدارة للشركة كاالتى : 

دمحم فاروق دمحم عبد المجٌد -4نفٌذى نادٌة عبد هللا ابراهٌم الطوٌل عضو مجلس ادارة ت-3الهادى عبد الرحمن عضو منتدب تنفٌذى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌؾ حمدى عبد اللطٌؾ -6حسٌن دمحم بدوى عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -5عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى

 212911برلم       21191123عضو مجلس ادارة تنفٌذى الموافمة باالجماع على تعدٌل سلطات التولٌع امام كافة ، تارٌخ : 

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة المهندس /شامل فهٌم لطفى ابو الفضل  -  512

طارق دمحم مدحت عبد -2شامل فهٌم لطفى ابو الفضل رئٌس مجلس االدارة تنفٌذى -1لٌصبح تشكٌل مجلس االدارة للشركة كاالتى : 

دمحم فاروق دمحم عبد المجٌد -4دٌة عبد هللا ابراهٌم الطوٌل عضو مجلس ادارة تنفٌذى نا-3الهادى عبد الرحمن عضو منتدب تنفٌذى 

شرٌؾ حمدى عبد اللطٌؾ -6حسٌن دمحم بدوى عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -5عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى

 212911برلم       21191123افة ، تارٌخ : عضو مجلس ادارة تنفٌذى الموافمة باالجماع على تعدٌل سلطات التولٌع امام ك

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون والمصارؾ لتصبح كالتالى : ٌكون  -  513

سارة مراد لالستاذ/طارق دمحم مدحتى عبد الهادى عبد الرحمن مجتمعا مع اى من االستاذة /نادٌة عبد هللا ابراهٌم الطوٌل او االستاذ/

فؤاد الشاهد او االستاذ/محمود مصطفى محمود صالح الدٌن فاٌك الحك فى التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة بما الٌجاوز 

خمسمائة الؾ جنٌه الؼٌر وٌكون لالستاذ/طارق دمحم مدحت عبد الهادى عبد الرحمن الحك فى التولٌع منفردا على  511111

 212911برلم       21191123مائة الؾ جنٌه الؼٌر ، تارٌخ :  111111نكٌة بما الٌجاوز الشٌكات والتحوٌالت الب

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون والمصارؾ لتصبح كالتالى : ٌكون  -  514

ادٌة عبد هللا ابراهٌم الطوٌل او االستاذ/سارة مراد لالستاذ/طارق دمحم مدحتى عبد الهادى عبد الرحمن مجتمعا مع اى من االستاذة /ن

فؤاد الشاهد او االستاذ/محمود مصطفى محمود صالح الدٌن فاٌك الحك فى التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة بما الٌجاوز 

لتولٌع منفردا على خمسمائة الؾ جنٌه الؼٌر وٌكون لالستاذ/طارق دمحم مدحت عبد الهادى عبد الرحمن الحك فى ا 511111

 212911برلم       21191123مائة الؾ جنٌه الؼٌر ، تارٌخ :  111111الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة بما الٌجاوز 

محمود مصطفى محمود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى المعاملة الواحدة ٌكون لالستاذة /نادٌة عبد  -  515

تاذة/سارة مراد فؤاد الشاهد واالستاذ/محمود مصطفى محمود صالح الدٌن فاٌك الحك فى التولٌع الى اثنٌن هللا ابراهٌم الطوٌل واالس

مائة الؾ جنٌه الؼٌر فى المعاملة الواحدة ، تارٌخ :  111111منهم مجتمعٌن على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة بما الٌجاوز 

 212911برلم       21191123

مود صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى المعاملة الواحدة ٌكون لالستاذة /نادٌة عبد محمود مصطفى مح -  516

هللا ابراهٌم الطوٌل واالستاذة/سارة مراد فؤاد الشاهد واالستاذ/محمود مصطفى محمود صالح الدٌن فاٌك الحك فى التولٌع الى اثنٌن 

مائة الؾ جنٌه الؼٌر فى المعاملة الواحدة ، تارٌخ :  111111ما الٌجاوز منهم مجتمعٌن على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة ب

 212911برلم       21191123

دمحم ماهر عبد الفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن الساده / ماهر عبد  -  517

ٌفه ، ودمحم ماهر عبد الفتاح ، و ابوبكرماهر عبد الفتاح ابراهٌم خلٌفه، و عمر ماهر الفتاح ابراهٌم خلٌفه ،واحمد ماهر عبد الفتاح خل

عبد الفتاح ابراهٌم خلٌفه مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون التولٌع عن الشركه امام البنون وبالنسبه للحسابات المدٌنه والدائنه والتولٌع 

م فً ذلن كافه السلطات والصالحٌات التً تسهل لهم اعمال الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام وله

 139931برلم       21191123واؼراضها طالما كان ذلن تحت ، تارٌخ : 

دمحم ماهر عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن الساده / ماهر عبد  -  518

لٌفه ،واحمد ماهر عبد الفتاح خلٌفه ، ودمحم ماهر عبد الفتاح ، و ابوبكرماهر عبد الفتاح ابراهٌم خلٌفه، و عمر ماهر الفتاح ابراهٌم خ

عبد الفتاح ابراهٌم خلٌفه مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون التولٌع عن الشركه امام البنون وبالنسبه للحسابات المدٌنه والدائنه والتولٌع 

الؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولهم فً ذلن كافه السلطات والصالحٌات التً تسهل لهم اعمال الشركه امام الجهات الحكومٌه و

 139931برلم       21191123واؼراضها طالما كان ذلن تحت ، تارٌخ : 

ون والؽٌر دمحم ماهر عبد الفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اسم الشركه ولؽرضها وبالنسبه لحك  االلتراض من البن -  519

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته والمنموله مثل السٌارات والمعدات واالثاث والمبانى واالرض وماشابه ذلن فٌكون حك التولٌع 

للسٌد/ احمد ماهر عبدالفتاح ابراهٌم خلٌفه والسٌد دمحم ماهر عبدالفتاح ابراهٌم خلٌفه فمط مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او 

 139931برلم       21191123ض ماذكر. ، تارٌخ : بع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم ماهر عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اسم الشركه ولؽرضها وبالنسبه لحك  االلتراض من البنون والؽٌر  -  521

ه ذلن فٌكون حك التولٌع والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته والمنموله مثل السٌارات والمعدات واالثاث والمبانى واالرض وماشاب

للسٌد/ احمد ماهر عبدالفتاح ابراهٌم خلٌفه والسٌد دمحم ماهر عبدالفتاح ابراهٌم خلٌفه فمط مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او 

 139931برلم       21191123بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

 159168برلم       21191123خرج للوفاه ، تارٌخ : اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  521

 159168برلم       21191123اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  522

 159168برلم       21191123سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  523

 159168برلم       21191123سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  524

 159168برلم       21191123نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  525

 159168برلم       21191123ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام  توص -  526

برلم       21191123اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  527

159168 

برلم       21191123الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول  -  528

159168 

برلم       21191123سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  529

159168 

برلم       21191123: سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ  -  531

159168 

برلم       21191123نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  531

159168 

برلم       21191123نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  532

159168 

 -اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  533

واصبح حك االداره والتولٌع للسٌد/ سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز والسٌد/ اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال منفردٌن او مجتمعٌن امام 

 159168برلم       21191123مٌه ، تارٌخ : الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكو

 -اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  534

امام  واصبح حك االداره والتولٌع للسٌد/ سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز والسٌد/ اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال منفردٌن او مجتمعٌن

 159168برلم       21191123الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

واصبح  -سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  535

حك االداره والتولٌع للسٌد/ سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز والسٌد/ اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال منفردٌن او مجتمعٌن امام الجهات 

 159168برلم       21191123ٌخ : الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه ، تار

واصبح  -سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  536

 حك االداره والتولٌع للسٌد/ سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز والسٌد/ اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال منفردٌن او مجتمعٌن امام الجهات

 159168برلم       21191123الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واصبح  -نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  537

ل منفردٌن او مجتمعٌن امام الجهات حك االداره والتولٌع للسٌد/ سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز والسٌد/ اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعا

 159168برلم       21191123الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

واصبح  -نبٌل عبد العزٌز فهمى تمام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  538

لسٌد/ اٌهاب احمد ابراهٌم عبدالعال منفردٌن او مجتمعٌن امام الجهات حك االداره والتولٌع للسٌد/ سٌؾ الدٌن نبٌل عبدالعزٌز وا

 159168برلم       21191123الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

دمحم فاروق حامد ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته كرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  -  539

 236223برلم       21191123تارٌخ : 

باسم نجٌب عبد المادر دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته كرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  -  541

 236223برلم       21191123تارٌخ : 

س االدارة والعضو خالد تركى احمد تركى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته كرئٌس مجل -  541

 236223برلم       21191123المنتدب ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد الرازق عبد هللا ؼانم  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  لبول استمالته كرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -  542

 236223برلم       21191123، تارٌخ : 

ساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  لبول استمالته كرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، ٌاسر متولى متولى نصر الدٌن  شركة م -  543

 236223برلم       21191123تارٌخ : 

فوزى دمحم على  عبد الباسط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته كرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  -  544

 236223برلم       21191123تارٌخ : 

احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته كرئٌس مجلس االدارة والعضو  -  545

 236223برلم       21191123المنتدب ، تارٌخ : 

 236223برلم       21191123دمحم فاروق حامد ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  546

 236223برلم       21191123باسم نجٌب عبد المادر دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  547

برلم       21191123خالد تركى احمد تركى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  548

236223 

برلم       21191123د الرازق عبد هللا ؼانم  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  لبول استمالته ، تارٌخ : عبد هللا عب -  549

236223 

برلم       21191123ٌاسر متولى متولى نصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  551

236223 

برلم       21191123اهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : فوزى دمحم على  عبد الباسط  شركة مس -  551

236223 

برلم       21191123احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  552

236223 

 236223برلم       21191123تنفٌذى ، تارٌخ :  دمحم فاروق حامد ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر -  553

 236223برلم       21191123باسم نجٌب عبد المادر دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  554
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برلم       21191123خالد تركى احمد تركى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  555

236223 

برلم       21191123عبد هللا عبد الرازق عبد هللا ؼانم  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  556

236223 

برلم       21191123ٌاسر متولى متولى نصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  557

236223 

 236223برلم       21191123 على  عبد الباسط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : فوزى دمحم -  558

برلم       21191123احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  559

236223 

 236223برلم       21191123عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  دمحم فاروق حامد ابو النجا  شركة مساهمة  -  561

 236223برلم       21191123باسم نجٌب عبد المادر دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  561

برلم       21191123تارٌخ : خالد تركى احمد تركى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ،  -  562

236223 

برلم       21191123عبد هللا عبد الرازق عبد هللا ؼانم  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  563

236223 

برلم       21191123ٌاسر متولى متولى نصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  564

236223 

 236223برلم       21191123فوزى دمحم على  عبد الباسط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  565

برلم       21191123ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : احمد محمود فهمى على تركى  شرك -  566

236223 

دمحم فاروق حامد ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/خالد تركى احمد تركى رئٌس مجلس االدارة  -  567

االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة المومٌة المباضة والعضو المنتدب واالستاذ/احمد محمود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس 

 236223برلم       21191123لالستثمارات المالٌة امام جمٌع البنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دارة باسم نجٌب عبد المادر دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/خالد تركى احمد تركى رئٌس مجلس اال -  568

والعضو المنتدب واالستاذ/احمد محمود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة المومٌة المباضة 

 236223برلم       21191123لالستثمارات المالٌة امام جمٌع البنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد/خالد تركى احمد تركى رئٌس   خالد تركى احمد تركى  شركة مساهمة -  569

مجلس االدارة والعضو المنتدب واالستاذ/احمد محمود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة المومٌة 

 236223برلم       21191123، تارٌخ : المباضة لالستثمارات المالٌة امام جمٌع البنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن 

عبد هللا عبد الرازق عبد هللا ؼانم  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  تفوٌض السٌد/خالد تركى احمد تركى رئٌس مجلس  -  571

ومٌة االدارة والعضو المنتدب واالستاذ/احمد محمود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة الم

 236223برلم       21191123المباضة لالستثمارات المالٌة امام جمٌع البنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ٌاسر متولى متولى نصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  تفوٌض السٌد/خالد تركى احمد تركى رئٌس مجلس  -  571

مود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة المومٌة االدارة والعضو المنتدب واالستاذ/احمد مح

 236223برلم       21191123المباضة لالستثمارات المالٌة امام جمٌع البنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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خالد تركى احمد تركى رئٌس مجلس فوزى دمحم على  عبد الباسط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ -  572

االدارة والعضو المنتدب واالستاذ/احمد محمود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة المومٌة 

 236223برلم       21191123المباضة لالستثمارات المالٌة امام جمٌع البنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/خالد تركى احمد تركى رئٌس  -  573

مجلس االدارة والعضو المنتدب واالستاذ/احمد محمود فهمى على تركى نائب رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع نٌابة عن الشركة المومٌة 

 236223برلم       21191123لبنون المصرٌة واالجنبٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : المباضة لالستثمارات المالٌة امام جمٌع ا

مصطفى احمد عبد الحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  574

حك التعامل مع البنون وبكافه اشكال  تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما

التعامل وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب ولهما الحك فى عمد المروض والرهون مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن وكذن لهما 

ن التولٌع حك شراء السٌارات اوبٌعها مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وٌحك للشركاء المتضامنٌ

 229881برلم       21191123علً كفاله شركه المساه للؽٌر ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد حنٌؾ الدٌن دمحم توفٌك على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه له حك االلتراض واالستدانه من البنون  -  575

 239889برلم       21191124منفردا ، تارٌخ : 

برلم       21191124سؾ هدهود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم عبدالمادر ٌو -  576

124621 

برلم       21191124دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  577

124621 

برلم       21191124دٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  شركة تضامن  م -  578

124621 

برلم       21191124دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  579

124621 

برلم       21191124المتضامن ، تارٌخ : علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن  -  581

124621 

برلم       21191124علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  581

124621 

برلم       21191124علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  582

124621 

برلم       21191124علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  583

124621 

برلم       21191124ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  584

124621 

برلم       21191124ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  585

124621 

برلم       21191124ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  586

124621 
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برلم       21191124وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  ت -  587

124621 

وتم تعٌٌنه مدٌر مسئوال من  -عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  588

 215111برلم       21191124الناحٌه الفنٌه فمط ، تارٌخ : 

وتم تعٌٌنه مدٌر مسئوال من  -عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  589

 215111برلم       21191124الناحٌه الفنٌه فمط ، تارٌخ : 

ٌنه مدٌر مسئوال من وتم تعٌ -عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  591

 215111برلم       21191124الناحٌه الفنٌه فمط ، تارٌخ : 

وتم تعٌٌنه مدٌر مسئوال  -سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  591

 215111برلم       21191124من الناحٌه الفنٌه فمط ، تارٌخ : 

وتم تعٌٌنه مدٌر مسئوال  -سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  592

 215111برلم       21191124من الناحٌه الفنٌه فمط ، تارٌخ : 

وتم تعٌٌنه مدٌر مسئوال  -سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  593

 215111برلم       21191124من الناحٌه الفنٌه فمط ، تارٌخ : 

التولع  للسٌده /سماء ابراهٌم عبد  عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االداره و -  594

ة الجلٌل ابراهٌم بدر  منفرده و لها فً ذلن الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه و التعامل باسمها و تمثٌلها امام الؽٌر و التولٌع نٌاب

انواعها والهٌئة العامة  عنها امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المضاء و الشهر العماري و السجل التجاري الضرائب بجمٌع

للرلابة على الصادرات والواردات والجمارن  و لها  حك فتح التعامل وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه و االٌداع و السحب  

 215111برلم       21191124منهاو التولٌع امام كافة البنون المصرٌه ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االداره و التولع  للسٌده /سماء ابراهٌم عبد عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌ -  595

ة الجلٌل ابراهٌم بدر  منفرده و لها فً ذلن الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه و التعامل باسمها و تمثٌلها امام الؽٌر و التولٌع نٌاب

هر العماري و السجل التجاري الضرائب بجمٌع انواعها والهٌئة العامة عنها امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المضاء و الش

للرلابة على الصادرات والواردات والجمارن  و لها  حك فتح التعامل وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه و االٌداع و السحب  

 215111برلم       21191124منهاو التولٌع امام كافة البنون المصرٌه ، تارٌخ : 

عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االداره و التولع  للسٌده /سماء ابراهٌم عبد  -  596

ة الجلٌل ابراهٌم بدر  منفرده و لها فً ذلن الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه و التعامل باسمها و تمثٌلها امام الؽٌر و التولٌع نٌاب

ت الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المضاء و الشهر العماري و السجل التجاري الضرائب بجمٌع انواعها والهٌئة العامة عنها امام الجها

للرلابة على الصادرات والواردات والجمارن  و لها  حك فتح التعامل وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه و االٌداع و السحب  

 215111برلم       21191124ٌه ، تارٌخ : منهاو التولٌع امام كافة البنون المصر

سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االداره و التولع  للسٌده /سماء ابراهٌم  -  597

ٌلها امام الؽٌر و التولٌع عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  منفرده و لها فً ذلن الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه و التعامل باسمها و تمث

نٌابة عنها امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المضاء و الشهر العماري و السجل التجاري الضرائب بجمٌع انواعها والهٌئة 

ع و العامة للرلابة على الصادرات والواردات والجمارن  و لها  حك فتح التعامل وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه و االٌدا

 215111برلم       21191124السحب  منهاو التولٌع امام كافة البنون المصرٌه ، تارٌخ : 

سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االداره و التولع  للسٌده /سماء ابراهٌم  -  598

سع السلطات الدارة الشركه و التعامل باسمها و تمثٌلها امام الؽٌر و التولٌع عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  منفرده و لها فً ذلن الصدد او

نٌابة عنها امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المضاء و الشهر العماري و السجل التجاري الضرائب بجمٌع انواعها والهٌئة 

عامل وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه و االٌداع و العامة للرلابة على الصادرات والواردات والجمارن  و لها  حك فتح الت

 215111برلم       21191124السحب  منهاو التولٌع امام كافة البنون المصرٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االداره و التولع  للسٌده /سماء ابراهٌم  -  599

لجلٌل ابراهٌم بدر  منفرده و لها فً ذلن الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه و التعامل باسمها و تمثٌلها امام الؽٌر و التولٌع عبد ا

نٌابة عنها امام الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المضاء و الشهر العماري و السجل التجاري الضرائب بجمٌع انواعها والهٌئة 

الصادرات والواردات والجمارن  و لها  حك فتح التعامل وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه و االٌداع و  العامة للرلابة على

 215111برلم       21191124السحب  منهاو التولٌع امام كافة البنون المصرٌه ، تارٌخ : 

االلتراض و الرهن من البنون او من الؽٌر عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و االجنبٌه و  -  611

 215111برلم       21191124باسم الشركه و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً بعض فً بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ن الؽٌر عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و االجنبٌه و االلتراض و الرهن من البنون او م -  611

 215111برلم       21191124باسم الشركه و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً بعض فً بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

عمر عٌد الشبراوى السٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و االجنبٌه و االلتراض و الرهن من البنون او من الؽٌر  -  612

 215111برلم       21191124فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً بعض فً بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : باسم الشركه و لها الحك 

سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و االجنبٌه و االلتراض و الرهن من البنون او من  -  613

برلم       21191124فً بعض فً بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : الؽٌر باسم الشركه و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

215111 

سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و االجنبٌه و االلتراض و الرهن من البنون او من  -  614

برلم       21191124كر ، تارٌخ : الؽٌر باسم الشركه و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً بعض فً بعض او كل ما ذ

215111 

سماء ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم بدر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و االجنبٌه و االلتراض و الرهن من البنون او من  -  615

برلم       21191124الؽٌر باسم الشركه و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً بعض فً بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

215111 

 124621برلم       21191124دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  616

 124621برلم       21191124دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  617

 124621برلم       21191124دهود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم عبدالمادر ٌوسؾ ه -  618

 124621برلم       21191124دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  619

 124621برلم       21191124تارٌخ : علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ،  -  611

 124621برلم       21191124علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  611

 124621برلم       21191124علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  612

 124621برلم       21191124دمحم عبد المادر ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : علً  -  613

 124621برلم       21191124ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  614

 124621برلم       21191124خرج للوفاه ، تارٌخ :  ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  615

 124621برلم       21191124ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  616

 124621برلم       21191124ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  617



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  -  618

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  توصٌة بسٌ -  619

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع لل -  621

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمادر ٌوسؾ هدهود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  -  621

 124621برلم       21191124والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ٌوسؾ هدهود 

علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  -  622

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  -  623

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌك -  624

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

علً دمحم عبد المادر ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  -  625

 124621برلم       21191124د/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ٌوسؾ هدهود والسٌ

ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  -  626

 124621برلم       21191124رٌخ : ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تا

ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر  -  627

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم صالح ابوعٌطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر ٌسرٌه  -  628

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

صبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/علً دمحم عبدالمادر ٌسرٌه دمحم صالح ابوعٌطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ا -  629

 124621برلم       21191124ٌوسؾ هدهود والسٌد/ شرٌؾ دمحم عبدالمادر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامة عبد المحسن عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌكٌن موصٌٌن ودخول شرٌن موصً مذكورٌن  -  631

 92119برلم       21191124، تارٌخ :  بالعمد

اسامة عبد المحسن عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌكٌن موصٌٌن ودخول شرٌن موصً مذكورٌن  -  631

 92119برلم       21191124بالعمد ، تارٌخ : 

لس االدارة المنتدب فى ٌاسر محمود راشد محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مج -  632

من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة لبول استمالة ٌاسر محمود راشد محمود رئٌس  2119/11/22والمصدق علٌه بتارٌخ  2119/11/13

مجلس االدارة وخروجه من عضوٌه مجلس االداره  وانتخاب السٌد/اٌهاب احمد كمال شولى عبد الرحمن نائب رئٌس مجلس االدارة 

بمنصب رئٌس مجلس االدارة وانتخاب السٌد/ اٌمن صابر احمد عبد الممصود العضو المنتدب الحالى للشركة بمنصب نائب الحالى 

 244774برلم       21191124رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ووافك المجلس باالجماع على الرار ان ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  من لهم حك التولٌع عن الشركة اثنٌن مجتمعٌن على االلل  ٌاسر محمود راشد محمود  شركة مساهمة  رئٌس -  633

السٌد/اٌمن صابر احمد بصفته نائب -2السٌد/اٌهاب احمدكمال شولى بصفته رئٌس مجلس االدارة -1من السادة االتى اسماؤهم وهم : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لمالى للشركة وان ٌكون لهما الحك مجتمعٌن السٌد/دمحم عبد الرحمن ٌوسؾ بصفته الدٌر ا-3رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

فى تمثٌل الشركة امام كافة البنون والجهات والمصالح الحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وفى ابرام عمود 

 244774برلم       21191124البٌع والشراء وكذلن تمثٌل امام الشهر العمارى ، تارٌخ : 

حمود راشد محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتوثٌك وكذلن الحك فى التولٌع على التسهٌالت البنكٌة ٌاسر م -  634

 244774برلم       21191124والعمود االئتمانٌة والمروض من البنون بؽرض نشاط الشركة واحتٌاجاتها المالٌة ، تارٌخ : 

 46418برلم       21191127رع  البحر االعظم ، تارٌخ : صابر سٌد دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر ف -  635

منال نور مختار عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  636

ر السٌدة على ان ٌتولى حك التولٌع عن الشركة و تمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الخاصة و فى صلتها بالؽٌ 2119/9/31

برلم       21191127الدكتورة / منال نور مختار عبدالرحمن بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا ، تارٌخ : 

157554 

منال نور مختار عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  637

تولٌع عن الشركة و تمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الخاصة و فى صلتها بالؽٌر السٌدة على ان ٌتولى حك ال 2119/9/31

برلم       21191127الدكتورة / منال نور مختار عبدالرحمن بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا ، تارٌخ : 

157554 

ٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه حمدي عبدالجلٌل ؼباشً  شركة تضامن  مدٌر و شر -  638

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهم جمٌعا حك االدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لكل من الشركاء حك التعامل مع كافة 

مستندٌة و خطابات الضمان و البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة من فتح الحسابات و السحب و االٌداع و فتح االعتمادات ال

االلتراض و الرهن الخاصة بالبنون و البٌع و تعٌٌن الموظفٌن و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة ، تارٌخ 

 237196برلم       21191127: 

برلم       21191127، تارٌخ : حنان ابراهٌم متولى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة  -  639

232632 

برلم       21191127حنان ابراهٌم متولى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  641

232632 

برلم       21191127صالح عبد الظاهر عبد العاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  641

232632 

برلم       21191127صالح عبد الظاهر عبد العاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  642

232632 

برلم       21191127عاطؾ ؼرٌب ابراهٌم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  643

232632 

برلم       21191127عاطؾ ؼرٌب ابراهٌم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  644

232632 

حنان ابراهٌم متولى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن  -  645

ه التعامالت باسم الشركه وضمن اؼراضها وعلً عنوانها فٌما عدا بٌع اصول الشركه اورهنها اوسع الصالحٌات على  ان تكون كاف

 232632برلم       21191127او االلتراض بضمانها فٌلزم ذلن تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن حنان ابراهٌم متولى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع  -  646

اوسع الصالحٌات على  ان تكون كافه التعامالت باسم الشركه وضمن اؼراضها وعلً عنوانها فٌما عدا بٌع اصول الشركه اورهنها 

 232632برلم       21191127او االلتراض بضمانها فٌلزم ذلن تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ر عبد العاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً صالح عبد الظاه -  647

ذلن اوسع الصالحٌات على  ان تكون كافه التعامالت باسم الشركه وضمن اؼراضها وعلً عنوانها فٌما عدا بٌع اصول الشركه 

 232632برلم       21191127تمعٌن ، تارٌخ : اورهنها او االلتراض بضمانها فٌلزم ذلن تولٌع الشرٌكٌن مج

صالح عبد الظاهر عبد العاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً  -  648

الشركه  ذلن اوسع الصالحٌات على  ان تكون كافه التعامالت باسم الشركه وضمن اؼراضها وعلً عنوانها فٌما عدا بٌع اصول

 232632برلم       21191127اورهنها او االلتراض بضمانها فٌلزم ذلن تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عاطؾ ؼرٌب ابراهٌم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن  -  649

ت باسم الشركه وضمن اؼراضها وعلً عنوانها فٌما عدا بٌع اصول الشركه اورهنها اوسع الصالحٌات على  ان تكون كافه التعامال

 232632برلم       21191127او االلتراض بضمانها فٌلزم ذلن تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ردٌن ولهما فً ذلن عاطؾ ؼرٌب ابراهٌم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منف -  651

اوسع الصالحٌات على  ان تكون كافه التعامالت باسم الشركه وضمن اؼراضها وعلً عنوانها فٌما عدا بٌع اصول الشركه اورهنها 

 232632برلم       21191127او االلتراض بضمانها فٌلزم ذلن تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عادل عبد الفتاح عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  651

تم  استماله السٌد االستاذ/ فخري الدٌن -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2119/11/14والمصدق علٌها بتارٌخ  2119/9/22فً 

جلس االداره استماله السٌد /محب مٌالد كٌرلس   عضو مجلس ادارة /  وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة رئٌس م-علً دمحم الفمً 

السٌد/خالد عبدالحمٌد دمحم السٌد مرعً العضو  -2رئٌس مجلس االداره   -السٌد/ عادل عبدالفتاح عبدالباسط  -1علً النحو التالً : 

 214568برلم       21191127المرصفً ، تارٌخ :  السٌدة/شادٌه عبدالفتاح عبدالباسط-3المنتدب 

السٌد/  -4  1958/8/16عادل عبد الفتاح عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس اداره موالٌد  -  652

حك التولٌع ٌكون  -عضو مجلس االداره  -السٌد/ حسن دمحم عبد الهادي ابراهٌم - 5عضو مجلس االداره  -حمدي دمحم صالح بخٌت 

عن الشركه ولدي البنون تولٌعا منفردا للسٌد / عادل عبد الفتاح عبدالباسط هذا ولد فوض الحاضرٌن كل من السٌد / احمد عبدالحمٌد 

دمحم السٌد كذلن السٌد/ ححسن دمحم عبدالهادي ابراهٌم وذلن فً اتخاذ االجراءات الالزمه للتصدٌك علً المحضر من الهٌئه العامه 

 214568برلم       21191127به المالٌه والهٌئه العامه لالستثمار والتاشٌر فً ، تارٌخ : للرلبا

عادل عبد الفتاح عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السجل التجاري والبطاله الضرٌبٌه ولهم حك تفوٌض  -  653

 214568برلم       21191127الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول والثانً والثالث   -  654

مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى كافه التعالدات والمعامالت 

عتمادات وحك البٌع والشراء لالصول الثابته والمنمولة والسٌارات والتولٌع عن الشركة امام وكذلن حك تمثٌل الشركة  وفتح اال

مامورٌه الشهر العمارى وحك التولٌع على التصرفات الخاصة بالرهن الحٌازى او التجارى امام الجهات المختلفه وتمدٌم الضمانات 

 113397برلم       21191128راض ، تارٌخ : العٌنٌه والشخصٌه  وابرام العمود وسداد الدٌون او االلت

حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول والثانً والثالث   -  655

لمعامالت مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى كافه التعالدات وا

وكذلن حك تمثٌل الشركة  وفتح االعتمادات وحك البٌع والشراء لالصول الثابته والمنمولة والسٌارات والتولٌع عن الشركة امام 

مامورٌه الشهر العمارى وحك التولٌع على التصرفات الخاصة بالرهن الحٌازى او التجارى امام الجهات المختلفه وتمدٌم الضمانات 

 113397برلم       21191128ٌه  وابرام العمود وسداد الدٌون او االلتراض ، تارٌخ : العٌنٌه والشخص

حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول والثانً والثالث   -  656

شركة وضمن اؼراضها وفى كافه التعالدات والمعامالت مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان ال

وكذلن حك تمثٌل الشركة  وفتح االعتمادات وحك البٌع والشراء لالصول الثابته والمنمولة والسٌارات والتولٌع عن الشركة امام 

المختلفه وتمدٌم الضمانات مامورٌه الشهر العمارى وحك التولٌع على التصرفات الخاصة بالرهن الحٌازى او التجارى امام الجهات 

 113397برلم       21191128العٌنٌه والشخصٌه  وابرام العمود وسداد الدٌون او االلتراض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول والثانً والثالث   -  657

ن تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى كافه التعالدات والمعامالت مجتمعٌن او منفردٌن على ا

وكذلن حك تمثٌل الشركة  وفتح االعتمادات وحك البٌع والشراء لالصول الثابته والمنمولة والسٌارات والتولٌع عن الشركة امام 

بالرهن الحٌازى او التجارى امام الجهات المختلفه وتمدٌم الضمانات  مامورٌه الشهر العمارى وحك التولٌع على التصرفات الخاصة

 113397برلم       21191128العٌنٌه والشخصٌه  وابرام العمود وسداد الدٌون او االلتراض ، تارٌخ : 

هٌالت البنكٌه حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك تمثٌل الشركه امام البنون والتس -  658

واالئتمانٌه وٌكون ححك السحب واالٌداع من البنون مطلما وفتح االعتمادات وٌجوز لهم توكٌل من ٌنوب عنهم ان ٌموم بهذه االعمال 

 113397برلم       21191128نظٌر اجر تحت اشرافهم ، تارٌخ : 

حك تمثٌل الشركه امام البنون والتسهٌالت البنكٌه حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن  -  659

واالئتمانٌه وٌكون ححك السحب واالٌداع من البنون مطلما وفتح االعتمادات وٌجوز لهم توكٌل من ٌنوب عنهم ان ٌموم بهذه االعمال 

 113397برلم       21191128نظٌر اجر تحت اشرافهم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك تمثٌل الشركه امام البنون والتسهٌالت البنكٌه   حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد -  661

واالئتمانٌه وٌكون ححك السحب واالٌداع من البنون مطلما وفتح االعتمادات وٌجوز لهم توكٌل من ٌنوب عنهم ان ٌموم بهذه االعمال 

 113397برلم       21191128نظٌر اجر تحت اشرافهم ، تارٌخ : 

حمدى سلٌمان عبدالرحمن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك تمثٌل الشركه امام البنون والتسهٌالت البنكٌه  -  661

واالئتمانٌه وٌكون ححك السحب واالٌداع من البنون مطلما وفتح االعتمادات وٌجوز لهم توكٌل من ٌنوب عنهم ان ٌموم بهذه االعمال 

 113397برلم       21191128ارٌخ : نظٌر اجر تحت اشرافهم ، ت

دعاء ممدوح حافظ حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد   -  662

 233565برلم       21191128ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  دعاء ممدوح حافظ حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  663

 233565برلم       21191128ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دعاء ممدوح حافظ حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد   -  664

 233565برلم       21191128د ، تارٌخ : ودخول شرٌن موصى مذكور بالعم

دعاء ممدوح حافظ حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد   -  665

 233565برلم       21191128ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  دعاء ممدوح حافظ حسن  شركة تضامن  شرٌن  -  666

 233565برلم       21191128ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دعاء ممدوح حافظ حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد   -  667

 233565برلم       21191128بالعمد ، تارٌخ :  ودخول شرٌن موصى مذكور

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى  -  668

 233565برلم       21191128مذكور بالعمد  ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ٌؾ محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى ولٌد محمود عبد اللط -  669

 233565برلم       21191128مذكور بالعمد  ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ج شرٌن موصى ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خرو -  671

 233565برلم       21191128مذكور بالعمد  ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى  -  671

 233565برلم       21191128مذكور بالعمد  ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و خروج شرٌن موصى  -  672

 233565برلم       21191128مذكور بالعمد  ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 
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ة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل و ل

مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 
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دعاء ممدوح حافظ حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا  -  699

و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل 

االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ :  مع البنون بالسحب او االٌداع او

 233565برلم       21191128

دعاء ممدوح حافظ حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا  -  711

ات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلط

مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 233565برلم       21191128

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا دعاء ممدوح حافظ حسن  تو -  711

و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل 

ن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الره

 233565برلم       21191128
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دعاء ممدوح حافظ حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا  -  712

فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك 

مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 233565برلم       21191128

ٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا دعاء ممدوح حافظ حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخل كشر -  713

و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل 

عض او كل ما ذكر ، تارٌخ : مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى ب

 233565برلم       21191128

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و  -  714

الحكومٌة و الؽٌر  التولٌع منفردا و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات

حكومٌة و التامل مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل 

 233565برلم       21191128ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن و اصبح لة حك االدارة و ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  دخل كشرٌن  -  715

التولٌع منفردا و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر 

او كل حكومٌة و التامل مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض 

 233565برلم       21191128ما ذكر ، تارٌخ : 

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و  -  716

حكومٌة و الؽٌر التولٌع منفردا و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات ال

حكومٌة و التامل مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل 

 233565برلم       21191128ما ذكر ، تارٌخ : 

امن و اصبح لة حك االدارة و ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  دخل كشرٌن متض -  717

التولٌع منفردا و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر 

كل حكومٌة و التامل مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او 

 233565برلم       21191128ما ذكر ، تارٌخ : 

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و  -  718

مٌة و الؽٌر التولٌع منفردا و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكو

حكومٌة و التامل مع البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل 

 233565برلم       21191128ما ذكر ، تارٌخ : 

ولٌد محمود عبد اللطٌؾ محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و  -  719

التولٌع منفردا و لة فى ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر 

او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل حكومٌة و التامل مع البنون بالسحب 

 233565برلم       21191128ما ذكر ، تارٌخ : 

ولٌد لاسم سٌد فاٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة فى  -  711

حٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل مع ذلن كافة الصال

البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 233565برلم       21191128

ٌد فاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة فى ولٌد لاسم س -  711

ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل مع 

ابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحس

 233565برلم       21191128
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ولٌد لاسم سٌد فاٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة فى  -  712

و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل مع ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 233565برلم       21191128

دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة فى   ولٌد لاسم سٌد فاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  713

ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل مع 

لؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل ا

 233565برلم       21191128

ولٌد لاسم سٌد فاٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة فى  -  714

مٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل مع ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكو

البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 233565برلم       21191128

الدارة و التولٌع منفردا و لة فى ولٌد لاسم سٌد فاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخل كشرٌن متضامن و اصبح لة حك ا -  715

ذلن كافة الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و لة الحك فى التعامل الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التامل مع 

: البنون بالسحب او االٌداع او االلتراض و فتح الحسابات و الرهن و لة الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ 

 233565برلم       21191128

المنعمدة   419احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو جب محضر مجلس االداره  رلم  -  716

لبول تعٌٌن االستاذ / احمد  -تم االتى االول   2119/11/24والمعتمد من الهٌبئة العامه لالستثمار  بتارٌخ   2119/9/8بتارٌخ

الماهره عضو مجلس ممثال لشركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع  بدال من االستاذ/  1986/9/22بدهللا مصطفً موالٌد صالح ع

رئٌس مجلس اإلدارة "ؼٌر التنفٌذي حك التولٌع عن الشركه منفردا  امام -ٌملن  الدكتور / أحمد سعد عبد اللطٌؾ -احمد دمحم عامر

 54596برلم       21191128ٌة الحكومٌة والشهر العماري ، تارٌخ : الؽٌر ولدى كافة الجهات الرسم

المنعمدة   419احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو جب محضر مجلس االداره  رلم  -  717

لبول تعٌٌن االستاذ / احمد  -تم االتى االول   2119/11/24والمعتمد من الهٌبئة العامه لالستثمار  بتارٌخ   2119/9/8بتارٌخ

الماهره عضو مجلس ممثال لشركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع  بدال من االستاذ/  1986/9/22صالح عبدهللا مصطفً موالٌد 

امام  رئٌس مجلس اإلدارة "ؼٌر التنفٌذي حك التولٌع عن الشركه منفردا -ٌملن  الدكتور / أحمد سعد عبد اللطٌؾ -احمد دمحم عامر

 54596برلم       21191128الؽٌر ولدى كافة الجهات الرسمٌة الحكومٌة والشهر العماري ، تارٌخ : 

المنعمدة   419احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو جب محضر مجلس االداره  رلم  -  718

لبول تعٌٌن االستاذ / احمد  -تم االتى االول   2119/11/24بتارٌخ والمعتمد من الهٌبئة العامه لالستثمار    2119/9/8بتارٌخ

الماهره عضو مجلس ممثال لشركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع  بدال من االستاذ/  1986/9/22صالح عبدهللا مصطفً موالٌد 

نفٌذي حك التولٌع عن الشركه منفردا  امام رئٌس مجلس اإلدارة "ؼٌر الت-ٌملن  الدكتور / أحمد سعد عبد اللطٌؾ -احمد دمحم عامر

 54596برلم       21191128الؽٌر ولدى كافة الجهات الرسمٌة الحكومٌة والشهر العماري ، تارٌخ : 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئه العامه للرلابه المالٌه و الهٌئه اللعامه لالستثمار  -  719

طك الحره والهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ومصلحه الجمارن والموانً ووزاره العدل بكافه االدارات والمنا

والهٌئات التابعه لها وكافه المحاكم علً اختالؾ انواعها ودرجاتها وامام المضاء االداري ومجلس الدوله ومكاتب الخبراء 

ها ومؤسساتها والجمعٌات الزراعٌه ومراكز البحوث الزراعٌه ومراكز البحوث المٌاه والمفوضٌٌن ووزاره الزراعه بكافه هٌئات

 54596برلم       21191128الجوفٌه واالبار واالداره العامه للمرور ونٌابات المرور ، تارٌخ : 

ه و الهٌئه اللعامه لالستثمار احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئه العامه للرلابه المالٌ -  721

والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ومصلحه الجمارن والموانً ووزاره العدل بكافه االدارات 

والهٌئات التابعه لها وكافه المحاكم علً اختالؾ انواعها ودرجاتها وامام المضاء االداري ومجلس الدوله ومكاتب الخبراء 

لمفوضٌٌن ووزاره الزراعه بكافه هٌئاتها ومؤسساتها والجمعٌات الزراعٌه ومراكز البحوث الزراعٌه ومراكز البحوث المٌاه وا

 54596برلم       21191128الجوفٌه واالبار واالداره العامه للمرور ونٌابات المرور ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دارة  والهٌئه العامه للرلابه المالٌه و الهٌئه اللعامه لالستثمار احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  721

والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ومصلحه الجمارن والموانً ووزاره العدل بكافه االدارات 

داري ومجلس الدوله ومكاتب الخبراء والهٌئات التابعه لها وكافه المحاكم علً اختالؾ انواعها ودرجاتها وامام المضاء اال

والمفوضٌٌن ووزاره الزراعه بكافه هٌئاتها ومؤسساتها والجمعٌات الزراعٌه ومراكز البحوث الزراعٌه ومراكز البحوث المٌاه 

 54596برلم       21191128الجوفٌه واالبار واالداره العامه للمرور ونٌابات المرور ، تارٌخ : 

للطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافه وحداتها ومصلحه الضرائب بكاتفه انواعها احمد سعد عبد ا -  722

ومامورٌاتها ولجان الطعن وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه والؽرؾ التجارٌه والسجل التجاري كافه الوحدات المحلٌه ومجلس المدٌنه 

شركات المابضه للكهرباء والؽاز الطبٌعً واالتصاالت وخالفه( وؼٌر ذلن من الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والخاصه )كال

والتولٌع علً عمود التعدٌل والتولٌع علً اللشٌكات وفتح الحسابات لدي البنون والتعامل علٌها والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن 

 54596برلم       21191128وااللتراض والتولٌع علً  بٌع االصول المنموله والسٌارات واالالت ، تارٌخ : 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافه وحداتها ومصلحه الضرائب بكاتفه انواعها  -  723

ومامورٌاتها ولجان الطعن وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه والؽرؾ التجارٌه والسجل التجاري كافه الوحدات المحلٌه ومجلس المدٌنه 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والخاصه )كالشركات المابضه للكهرباء والؽاز الطبٌعً واالتصاالت وخالفه(  وؼٌر ذلن من الجهات

والتولٌع علً عمود التعدٌل والتولٌع علً اللشٌكات وفتح الحسابات لدي البنون والتعامل علٌها والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن 

 54596برلم       21191128لسٌارات واالالت ، تارٌخ : وااللتراض والتولٌع علً  بٌع االصول المنموله وا

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافه وحداتها ومصلحه الضرائب بكاتفه انواعها  -  724

لٌه ومجلس المدٌنه ومامورٌاتها ولجان الطعن وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه والؽرؾ التجارٌه والسجل التجاري كافه الوحدات المح

وؼٌر ذلن من الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والخاصه )كالشركات المابضه للكهرباء والؽاز الطبٌعً واالتصاالت وخالفه( 

والتولٌع علً عمود التعدٌل والتولٌع علً اللشٌكات وفتح الحسابات لدي البنون والتعامل علٌها والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن 

 54596برلم       21191128والتولٌع علً  بٌع االصول المنموله والسٌارات واالالت ، تارٌخ : وااللتراض 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الزراعٌه والماكٌنات المتعلمه باالنتاج والتصنٌع الزراعً  -  725

الثابته كاالراضً والمبانً فٌكون بتفوٌض من مجلس االداره وله اوسع  وخالفه فٌما عدا حك التصرؾ بالبٌع او الشراء فً االصول

 -السلطات والصالحٌات والتولٌع علً اي مستندات تخص الشركه وله فً ذلن تفوٌض او توكٌل اللؽٌر فً كل او بعض ما ذكر

رسمٌة والحكومٌة  والخاصه ٌملن المهندس / مدحت دمحم واصؾ العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركة لدى كافة الجهات ال

 54596برلم       21191128والشهر العماري وذلن فٌما ٌخص اعمال االداره فمط لالعمال التً تخص ، تارٌخ : 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الزراعٌه والماكٌنات المتعلمه باالنتاج والتصنٌع الزراعً  -  726

حك التصرؾ بالبٌع او الشراء فً االصول الثابته كاالراضً والمبانً فٌكون بتفوٌض من مجلس االداره وله اوسع  وخالفه فٌما عدا

 -السلطات والصالحٌات والتولٌع علً اي مستندات تخص الشركه وله فً ذلن تفوٌض او توكٌل اللؽٌر فً كل او بعض ما ذكر

التولٌع عن الشركة لدى كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة  والخاصه  ٌملن المهندس / مدحت دمحم واصؾ العضو المنتدب حك

 54596برلم       21191128والشهر العماري وذلن فٌما ٌخص اعمال االداره فمط لالعمال التً تخص ، تارٌخ : 

نتاج والتصنٌع الزراعً احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الزراعٌه والماكٌنات المتعلمه باال -  727

وخالفه فٌما عدا حك التصرؾ بالبٌع او الشراء فً االصول الثابته كاالراضً والمبانً فٌكون بتفوٌض من مجلس االداره وله اوسع 

 -السلطات والصالحٌات والتولٌع علً اي مستندات تخص الشركه وله فً ذلن تفوٌض او توكٌل اللؽٌر فً كل او بعض ما ذكر

ندس / مدحت دمحم واصؾ العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركة لدى كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة  والخاصه ٌملن المه

 54596برلم       21191128والشهر العماري وذلن فٌما ٌخص اعمال االداره فمط لالعمال التً تخص ، تارٌخ : 

رة  الشركه والتعامل مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  728

العامة لإلستثمار ومصلحة ووزاره الزراعه بكافه هٌئاتها ومؤسساتها والجمعٌات الزراعٌه ومراكز البحوث الزراعٌه ومراكز 

رائب بكافه انواعها ومامورٌاتها ولجان البحوث للمٌاه الجوفٌه واالبار العامه للمرور ونٌابات المرور لكافه وحداتها ومصلحه الض

الطعن وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه والؽرؾ التجارٌه والسجل التجاري وكافه الوحدات المحلٌه ومجلس المدٌنه والجهات الخاصه 

 54596برلم       21191128وؼٌر ذلن من الجهات وله فً ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

د اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركه والتعامل مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة احمد سعد عب -  729

العامة لإلستثمار ومصلحة ووزاره الزراعه بكافه هٌئاتها ومؤسساتها والجمعٌات الزراعٌه ومراكز البحوث الزراعٌه ومراكز 

ونٌابات المرور لكافه وحداتها ومصلحه الضرائب بكافه انواعها ومامورٌاتها ولجان  البحوث للمٌاه الجوفٌه واالبار العامه للمرور

الطعن وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه والؽرؾ التجارٌه والسجل التجاري وكافه الوحدات المحلٌه ومجلس المدٌنه والجهات الخاصه 

 54596برلم       21191128وؼٌر ذلن من الجهات وله فً ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركه والتعامل مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة  -  731

العامة لإلستثمار ومصلحة ووزاره الزراعه بكافه هٌئاتها ومؤسساتها والجمعٌات الزراعٌه ومراكز البحوث الزراعٌه ومراكز 

حوث للمٌاه الجوفٌه واالبار العامه للمرور ونٌابات المرور لكافه وحداتها ومصلحه الضرائب بكافه انواعها ومامورٌاتها ولجان الب

الطعن وهٌئه التامٌنات االجتماعٌه والؽرؾ التجارٌه والسجل التجاري وكافه الوحدات المحلٌه ومجلس المدٌنه والجهات الخاصه 

 54596برلم       21191128ً ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : وؼٌر ذلن من الجهات وله ف

ٌملن  المهندس / مدحت دمحم  -احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فً كل او بعض مما ذكر  -  731

التولٌع على عمود التعدٌل واصؾ العضو المنتدب واالستاذ/ احمد صالح عبداللله مصطفً عضو مجللس االداره مجتمعٌن حك 

والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات لدى البنون والتعامل علٌها والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض والتولٌع على شراء 

السلطات وبٌع األصول المنمولة والسٌارات واآلالت الزراعٌة وا لماكٌنات المتعلمة باإلنتاج والتصنٌع الزراعً وخالفه ولهم أوسع  

 54596برلم       21191128والصالحٌات والتولٌع على أي مستندات تخص الشركة ولهم فً ، تارٌخ : 

ٌملن  المهندس / مدحت دمحم  -احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فً كل او بعض مما ذكر  -  732

مصطفً عضو مجللس االداره مجتمعٌن حك التولٌع على عمود التعدٌل واصؾ العضو المنتدب واالستاذ/ احمد صالح عبداللله 

والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات لدى البنون والتعامل علٌها والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض والتولٌع على شراء 

والتصنٌع الزراعً وخالفه ولهم أوسع  السلطات وبٌع األصول المنمولة والسٌارات واآلالت الزراعٌة وا لماكٌنات المتعلمة باإلنتاج 

 54596برلم       21191128والصالحٌات والتولٌع على أي مستندات تخص الشركة ولهم فً ، تارٌخ : 

ٌملن  المهندس / مدحت دمحم  -احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فً كل او بعض مما ذكر  -  733

منتدب واالستاذ/ احمد صالح عبداللله مصطفً عضو مجللس االداره مجتمعٌن حك التولٌع على عمود التعدٌل واصؾ العضو ال

والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات لدى البنون والتعامل علٌها والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض والتولٌع على شراء 

اعٌة وا لماكٌنات المتعلمة باإلنتاج والتصنٌع الزراعً وخالفه ولهم أوسع  السلطات وبٌع األصول المنمولة والسٌارات واآلالت الزر

 54596برلم       21191128والصالحٌات والتولٌع على أي مستندات تخص الشركة ولهم فً ، تارٌخ : 

كل أو بعض مما ذكر ،  احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ذلن تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً -  734

 54596برلم       21191128تارٌخ : 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ذلن تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض مما ذكر ،  -  735

 54596برلم       21191128تارٌخ : 

ة  ذلن تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض مما ذكر ، احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  736

 54596برلم       21191128تارٌخ : 

برلم       21191129عبدالرحمن حامد احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  737

234741 

برلم       21191129احمد كمال دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  738

234741 

 234741برلم       21191129حامد احمد دمحم كسر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  739

شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح / حك االداره والتولٌع للشرٌن السٌد/ حامد احمد دمحم  عبدالرحمن حامد احمد دمحم  -  741

له كافة السلطات الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون -كسر منفردا 

والؽٌر الحكومٌة وله الحك فى التصرؾ فى اصول الشركة  وفتح الحسابات باسم الشركةوالتعامل امام كافة الجهات الحكومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المنمولة والثابتة من بٌع او شراء اوتنازل اورهن والتولٌع على عمود البٌع وعمود الشراء وعمود التنازل اوعمود الرهن منفردا وله 

 234741برلم       21191129الحك فى توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض سلطاته ، تارٌخ : 

احمد كمال دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االداره والتولٌع للشرٌن السٌد/ حامد احمد دمحم كسر  -  741

له كافة السلطات الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح -منفردا 

تعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة وله الحك فى التصرؾ فى اصول الشركة المنمولة الحسابات باسم الشركةوال

والثابتة من بٌع او شراء اوتنازل اورهن والتولٌع على عمود البٌع وعمود الشراء وعمود التنازل اوعمود الرهن منفردا وله الحك فى 

 234741برلم       21191129رٌخ : توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض سلطاته ، تا

حامد احمد دمحم كسر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االداره والتولٌع للشرٌن السٌد/ حامد احمد دمحم كسر  -  742

فتح له كافة السلطات الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون و-منفردا 

الحسابات باسم الشركةوالتعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة وله الحك فى التصرؾ فى اصول الشركة المنمولة 

والثابتة من بٌع او شراء اوتنازل اورهن والتولٌع على عمود البٌع وعمود الشراء وعمود التنازل اوعمود الرهن منفردا وله الحك فى 

 234741برلم       21191129ٌر فى كل او بعض سلطاته ، تارٌخ : توكٌل اوتفوٌض الؽ

عبدالرحمن حامد احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وتكون تصرفات اى شرٌن منهم منفردا ملزمة للشرٌن الثانً  -  743

 234741برلم       21191129بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد كمال دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتكون تصرفات اى شرٌن منهم منفردا ملزمة للشرٌن الثانً بشرط  -  744

 234741برلم       21191129ان تكون لد تمت بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

شرٌن منهم منفردا ملزمة للشرٌن الثانً بشرط  حامد احمد دمحم كسر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتكون تصرفات اى -  745

 234741برلم       21191129ان تكون لد تمت بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

برلم       21191129عبدالرحمن حامد احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  746

234741 

برلم       21191129 ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد كمال دمحم -  747

234741 

 234741برلم       21191129حامد احمد دمحم كسر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  748

داره والتولٌع للسٌد/برسوم نصٌؾ كٌرلس منفردا وله فى ذلن برسوم نصٌؾ كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اال -  749

حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والهٌئات والمؤسسات العامه وشركات المطاع العام واالعمال والخاص واالفراد 

كافة ادارتها ومامورٌاتها ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والؽرفه التجارٌه والسجل التجارى وكذلن امام مصلحه الضرائب ب

ومكاتبها وضرٌبه المٌمة المضافه وامام كافة المحافظات والمحلٌات والوزارات المختلفه وله حك التولٌع  على عمود المرض او 

 59945برلم       21191129الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة والحصول على تسهٌالت ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ائتمانٌه  منالبنون او الموردٌن او الشركات وؼٌرها وشراء وبٌع برسوم نصٌؾ كٌرلس  ت -  751

السٌارات اى كان نوعها واستخراج التراخٌص الالزمه لها وتجدٌدها ودفع الرسوم والتامٌنات وتؽٌر واستالم وتسلٌم اللوحات 

لفه ومكاتب الشهر العمارى والتوثٌك وؼٌرها من الجهات المعنٌه وله المعدنٌه وكافة االجراءات والتولٌع امام ادارات المرور المخت

الحك فى تاسٌس الشركات وتعدٌلها والتخارج منها وفسخها والتولٌع على كافة المعامالت المالٌه والعمود والتفالٌات والتعالدات 

 59945برلم       21191129والتعامل مع كافة البنون والمصارؾ من فتح ، تارٌخ : 

برسوم نصٌؾ كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات باسم الشركة واالٌداع والسحب بشرط ان تكون االعمال  -  751

التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما تمدم بموجب توكٌل صادر منه له ، 

 59945برلم       21191129تارٌخ : 

امل محمود عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح لها حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن جمٌع الصالحٌات  -  752

 236782برلم       21191129وله الحك فى التعامل مع البنون والجهات الحكومٌه منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2119/9/31للسٌد/ ٌاسر دمحم سٌؾ وذلن اعتبارا من  احمد عزت دمحم على  شركة مساهمة  عضو منتدب  تعٌٌنه خلفا -  753

استماله -وعلى ان ٌتولى سٌادته كافه الصالحٌات العضو المنتدب السابك طبما للصالحٌات التى تم اثباتها بالسجل التجارى للشركه

وافك -ه  على ابراء ذمتهوالموافم 2119/9/4السٌد/ احمد محب محمود المصٌلحً عضو مجلس االداره من ذوى الخبره اعتبارا من 

وافك المجلس  -المجلس على اضافه تولٌع االستاذ/دمحم احمد دمحم عبدالمجٌد محاسب اول الى تولٌعات الشركه لدى البنون فئه )ب(

 179419برلم       21191129على تفوٌض كل من العضو المنتدب والمدٌر المالى ، تارٌخ : 

 2119/9/31مة  عضو منتدب  تعٌٌنه خلفا للسٌد/ ٌاسر دمحم سٌؾ وذلن اعتبارا من احمد عزت دمحم على  شركة مساه -  754

استماله -وعلى ان ٌتولى سٌادته كافه الصالحٌات العضو المنتدب السابك طبما للصالحٌات التى تم اثباتها بالسجل التجارى للشركه

وافك -والموافمه  على ابراء ذمته 2119/9/4تبارا من السٌد/ احمد محب محمود المصٌلحً عضو مجلس االداره من ذوى الخبره اع

وافك المجلس  -المجلس على اضافه تولٌع االستاذ/دمحم احمد دمحم عبدالمجٌد محاسب اول الى تولٌعات الشركه لدى البنون فئه )ب(

 179419برلم       21191129على تفوٌض كل من العضو المنتدب والمدٌر المالى ، تارٌخ : 

مد عزت دمحم على  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركه مجتمعٌن بالتولٌع على عمود المروض المسانده الممنوحه اح -  755

وافك مجلس االداره على الؽاء تولٌع كل من -للشركه من الساده المساهمٌن وكذلن التولٌع على عمود االلتراض من البنون

برلم       21191129فتاح من تولٌعات الشركه لدى البنون الفئه )أ( ، تارٌخ : االستاذ/ٌاسر دمحم سٌؾ واالستاذ/مصطفى الشٌن عبدال

179419 

احمد عزت دمحم على  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركه مجتمعٌن بالتولٌع على عمود المروض المسانده الممنوحه  -  756

وافك مجلس االداره على الؽاء تولٌع كل من -للشركه من الساده المساهمٌن وكذلن التولٌع على عمود االلتراض من البنون

برلم       21191129االستاذ/ٌاسر دمحم سٌؾ واالستاذ/مصطفى الشٌن عبدالفتاح من تولٌعات الشركه لدى البنون الفئه )أ( ، تارٌخ : 

179419 

    21191131الؽٌر ، تارٌخ :  دمحم زكرٌا زكً خلٌل الحداد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ/ الحك فى المٌام كفاله -  757

 242196برلم   

 158742برلم       21191131عرفه احمد صبرى دمحم عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  758

 158742برلم       21191131معتصم باهلل عرفة احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  759

برلم       21191131عصمت عبد الصبور سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  761

158742 

عرفه احمد صبرى دمحم عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ  -  761

 158742برلم       21191131: 

تصم باهلل عرفة احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مع -  762

 158742برلم       21191131

عصمت عبد الصبور سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  763

 158742برلم       21191131تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور -دمحم شبل مصٌلحى عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  764

له حك االداره والتولٌع منفردا وله فً سبٌل ذلن مباشره جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحه الشركه وله حك تمثٌل الشركه  -بالعمد

ومٌه والؽٌر حكومٌه والوزارات والهٌئات والمكتب االدارٌه وله حك تمثٌل الشركة امام البنون وفتح الحسابات امام المصالح الحك

وكذلن االعتمادات وااللتراض والرهن ووضع الضمانات الكافٌه لهاا وجمٌع ما ٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات وله حك البٌع والشراء 

 141418برلم       21191131ركة والتعامل ، تارٌخ : والتصرفات المالٌة بصفة عامة وتعدٌل الش

دمحم شبل مصٌلحى عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع المطاعٌن العام والخاص ومخول له كافه السلطات الداره  -  765

ت او منمول وذلن للنفس الشركة وله التولٌع على كافة عمود االلتراض والرهن بكافه انواعهما لكافه اصول الشركة بما فٌها ماهو ثاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

او للؽٌر وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى تفوبض او توكٌل الؽٌر وذلن لصالح البنون 

 141418برلم       21191131او الؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191131ة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم بسٌونى احمد طلبه  شرك -  766

161565 

برلم       21191131اشرؾ عزت الحدٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  767

161565 

دمحم بسٌونى احمد طلبه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌن االول والثانً والرابع مجتمعٌن او  -  768

 161565برلم       21191131منفردٌن ، تارٌخ : 

عٌن او منفردٌن اشرؾ عزت الحدٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌن االول والثانً والرابع مجتم -  769

 161565برلم       21191131، تارٌخ : 

 179815برلم       21191131دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  771

 179815م   برل    21191131دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  771

برلم       21191131حسٌن عبد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  772

179815 

برلم       21191131حسٌن عبد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  773

179815 

برلم       21191131دٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ عزت الح -  774

179815 

برلم       21191131اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  775

179815 

برلم       21191131واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج  -  776

179815 

برلم       21191131عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  777

179815 

 179815برلم       21191131دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  778

 179815برلم       21191131دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  779

برلم       21191131حسٌن عبد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  781

179815 

برلم       21191131السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن عبد  -  781

179815 

برلم       21191131اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  782

179815 
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برلم       21191131رج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خ -  783

179815 

برلم       21191131عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  784

179815 

برلم       21191131 عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -  785

179815 

 179815برلم       21191131دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  786

 179815برلم       21191131دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  787

برلم       21191131بد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن ع -  788

179815 

برلم       21191131حسٌن عبد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  789

179815 

برلم       21191131تخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن م -  791

179815 

برلم       21191131اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  791

179815 

برلم       21191131خ : عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌ -  792

179815 

برلم       21191131عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  793

179815 

رٌخ : دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن ، تا -  794

 179815برلم       21191131

دمحم بسٌونً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  795

 179815برلم       21191131

حسٌن عبد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن  -  796

 179815برلم       21191131، تارٌخ : 

منفردٌن حسٌن عبد السمٌع مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او  -  797

 179815برلم       21191131، تارٌخ : 

اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  798

 179815برلم       21191131تارٌخ : 

للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن ، اشرؾ عزت الحدٌدي  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع  -  799

 179815برلم       21191131تارٌخ : 

عبد المنعم عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  811

 179815برلم       21191131تارٌخ : 
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شركة تضامن  شرٌن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً مجتمعٌن او منفردٌن ،   عبد المنعم عبد السمٌع -  811

 179815برلم       21191131تارٌخ : 

 136196برلم       21191131طه اٌهاب طه امام سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  812

 136196برلم       21191131ة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : طه اٌهاب طه امام سٌد  توصٌ -  813

 136196برلم       21191131اٌهاب طه امام سٌد ابو النور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  814

 136196برلم       21191131خ : اٌهاب طه امام سٌد ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌ -  815

واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -طه اٌهاب طه امام سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  816

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه اما التصرفات فً اصولها ورهنها فٌكون ذلن بالرار وموافمه 

ركاء المتضامنٌن والموصٌن مجتمعٌن ولهما حك االلتراض من البنون ولهما علً وجه الخصوص تمثٌل الشركه فً المنازعات للش

 136196برلم       21191131الصرٌبٌه واما لجان الطعن والمحاكم علً اختالؾ انواعها ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع  -الشرٌن المتضامن  طه اٌهاب طه امام سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول -  817

للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه اما التصرفات فً اصولها ورهنها فٌكون ذلن بالرار 

الشركه فً وموافمه للشركاء المتضامنٌن والموصٌن مجتمعٌن ولهما حك االلتراض من البنون ولهما علً وجه الخصوص تمثٌل 

 136196برلم       21191131المنازعات الصرٌبٌه واما لجان الطعن والمحاكم علً اختالؾ انواعها ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع  -اٌهاب طه امام سٌد ابو النور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  818

ه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه اما التصرفات فً اصولها ورهنها فٌكون ذلن بالرار للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كاف

وموافمه للشركاء المتضامنٌن والموصٌن مجتمعٌن ولهما حك االلتراض من البنون ولهما علً وجه الخصوص تمثٌل الشركه فً 

 136196برلم       21191131 المنازعات الصرٌبٌه واما لجان الطعن والمحاكم علً اختالؾ انواعها ، تارٌخ :

واصبح حك االداره والتولٌع  -اٌهاب طه امام سٌد ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  819

للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه اما التصرفات فً اصولها ورهنها فٌكون ذلن بالرار 

ه للشركاء المتضامنٌن والموصٌن مجتمعٌن ولهما حك االلتراض من البنون ولهما علً وجه الخصوص تمثٌل الشركه فً وموافم

 136196برلم       21191131المنازعات الصرٌبٌه واما لجان الطعن والمحاكم علً اختالؾ انواعها ، تارٌخ : 

برلم       21191131ر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  811

212515 

برلم       21191131شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  811

212515 

برلم       21191131واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج -  812

212515 

برلم       21191131شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  813

212515 

برلم       21191131فه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كا -  814

212515 

برلم       21191131ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  815

212515 

برلم       21191131ه ، تارٌخ : ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمول -  816

212515 
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برلم       21191131ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  817

212515 

برلم       21191131ساره احمد دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  818

212515 

برلم       21191131ساره احمد دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  819

212515 

برلم       21191131ساره احمد دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  821

212515 

برلم       21191131د دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ساره احم -  821

212515 

برلم       21191131شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  822

212515 

برلم       21191131ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  ش -  823

212515 

برلم       21191131شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  824

212515 

برلم       21191131شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  825

212515 

    21191131ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  826

 212515برلم   

برلم       21191131ٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابراه -  827

212515 

    21191131ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  828

 212515برلم   

برلم       21191131ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابراهٌم السٌد  -  829

212515 

برلم       21191131ساره احمد دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  831

212515 

برلم       21191131ن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ساره احمد دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌ -  831

212515 

برلم       21191131ساره احمد دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  832

212515 

برلم       21191131رٌخ : ساره احمد دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تا -  833

212515 
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شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  834

 212515برلم       21191131

ع منفردا ، تارٌخ : شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌ -  835

 212515برلم       21191131

شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  836

 212515برلم       21191131

داره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : شادى السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك اال -  837

 212515برلم       21191131

ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  838

 212515برلم       21191131

شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و  -  839

 212515برلم       21191131

ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  841

 212515برلم       21191131

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ابراهٌم السٌد ابراهٌم عبد الوهاب   -  841

 212515برلم       21191131

    21191131ساره احمد دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  842

 212515برلم   

    21191131امن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ساره احمد دمحم عباس  شركة تض -  843

 212515برلم   

    21191131ساره احمد دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  844

 212515برلم   

    21191131ٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ساره احمد دمحم عباس  شركة تضامن  شر -  845

 212515برلم   

عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح  شركة توصٌة )شركة والع (  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او  -  846

التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون منفردٌن ولهما كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك 

وفتح الحساب باسم الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  

 231187برلم       21191131بشرط ان تكون ضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

تاح عبدالرازق عبدالفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة عبدالف -  847

السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح الحساب باسم 

ومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  بشرط ان تكون الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحك

 231187برلم       21191131ضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح  شركة توصٌة )شركة والع (  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او  -  848

لهما كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون منفردٌن و

وفتح الحساب باسم الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  

 231187برلم       21191131نها ، تارٌخ : بشرط ان تكون ضمن اؼراضها وبعنوا
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عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة  -  849

فتح الحساب باسم السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون و

الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  بشرط ان تكون 

 231187برلم       21191131ضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او  سعٌد ابراهٌم عبدالرحمن رمضان  شركة توصٌة )شركة والع (  مدٌر و -  851

منفردٌن ولهما كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون 

زمه للشركاء االخرٌن  وفتح الحساب باسم الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن مل

 231187برلم       21191131بشرط ان تكون ضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

سعٌد ابراهٌم عبدالرحمن رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  851

امل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح الحساب كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التع

باسم الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  بشرط ان 

 231187برلم       21191131تكون ضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

ٌم عبدالرحمن رمضان  شركة توصٌة )شركة والع (  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او سعٌد ابراه -  852

منفردٌن ولهما كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون 

هات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  وفتح الحساب باسم الشركه والتعامل امام كافة الج

 231187برلم       21191131بشرط ان تكون ضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

سعٌد ابراهٌم عبدالرحمن رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  853

افة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح الحساب ك

باسم الشركه والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكٌن ملزمه للشركاء االخرٌن  بشرط ان 

 231187برلم       21191131تارٌخ : تكون ضمن اؼراضها وبعنوانها ، 

ومعتمد من الهٌئه  2119/9/26باسم دمحم مجاهد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  854

تفوٌض حك التولٌع عن الشركه علً نماذج االستٌراد الثنٌن مجتمعٌن من الساده  -تم االتً :  2119/11/22العامه لالستثمار فى 

احمد شرٌؾ عبد اللطٌؾ عبد السالم الحارونً علً ان تبمً بالً  -العنٌن  رامى ٌوسؾ دمحم على  اسمائهم . احمد مصطفى دمحم ابو 

 96792برلم       21191131حموق التولٌع كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

الهٌئه ومعتمد من  2119/9/26باسم دمحم مجاهد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  855

تفوٌض حك التولٌع عن الشركه علً نماذج االستٌراد الثنٌن مجتمعٌن من الساده  -تم االتً :  2119/11/22العامه لالستثمار فى 

احمد شرٌؾ عبد اللطٌؾ عبد السالم الحارونً علً ان تبمً بالً  -اسمائهم . احمد مصطفى دمحم ابو العنٌن  رامى ٌوسؾ دمحم على  

 96792برلم       21191131ا هً دون تعدٌل ، تارٌخ : حموق التولٌع كم

ومعتمد من الهٌئه  2119/9/26باسم دمحم مجاهد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  856

ن مجتمعٌن من الساده تفوٌض حك التولٌع عن الشركه علً نماذج االستٌراد الثنٌ -تم االتً :  2119/11/22العامه لالستثمار فى 

احمد شرٌؾ عبد اللطٌؾ عبد السالم الحارونً علً ان تبمً بالً  -اسمائهم . احمد مصطفى دمحم ابو العنٌن  رامى ٌوسؾ دمحم على  

 96792برلم       21191131حموق التولٌع كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

برلم       21191131خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  857

219761 

برلم       21191131بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  858

219761 

برلم       21191131، تارٌخ :  بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله -  859

219761 
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برلم       21191131بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  861

219761 

لم   بر    21191131سناده شفٌك دوس جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  861

219761 

برلم       21191131سناده شفٌك دوس جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  862

219761 

برلم       21191131سناده شفٌك دوس جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  863

219761 

برلم       21191131شفٌك دوس جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : سناده  -  864

219761 

سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن  -  865

ل باسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهم حك فى هذا الصدد واوسع السلطات للتعام

االلتراض والرهن والسحب واالٌداع لدى البنون ولهم تعٌن وولؾ وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

 99178برلم       21191131والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل ولهم شراء ، تارٌخ : 

منفردٌن  سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم -  866

فى هذا الصدد واوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهم حك 

االلتراض والرهن والسحب واالٌداع لدى البنون ولهم تعٌن وولؾ وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

لػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبا

 99178برلم       21191131والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل ولهم شراء ، تارٌخ : 

ع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌ -  867

بطرٌك االعتمادات اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات 

ه الشركاء الحائزه لثالث والرهون وكذلن االشتران فالمؤسسات االخرى فال ٌجوز اجراؤها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه بأؼلبٌ

ارباع راس مال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر او ؼٌر من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وللمدٌر 

 99178برلم       21191131نبٌل احمد عبد الرازق الحك فى بٌع لطعه االرض رلم ، تارٌخ : 

لٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض سعٌد بن دمحم بن احمد س -  868

بطرٌك االعتمادات اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات 

ؤها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه بأؼلبٌه الشركاء الحائزه لثالث والرهون وكذلن االشتران فالمؤسسات االخرى فال ٌجوز اجرا

ارباع راس مال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر او ؼٌر من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وللمدٌر 

 99178لم   بر    21191131نبٌل احمد عبد الرازق الحك فى بٌع لطعه االرض رلم ، تارٌخ : 

اكتوبر  6وما علٌها من انشاءات ومبانً بمدٌنه  164/166سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   -  869

_محور خدمً ثانً _المنطمه الصناعٌه الثالثه وله حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه امام مكاتب الشهر العمارى 

ها وامام جهاز مدٌنه السادس من اكتوبر والمٌاه والكهرباء والصرؾ الصحً والتلٌفونات وامام جمٌع الهٌئات المعنٌه بذلن ومامورٌات

 99178برلم       21191131وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اكتوبر  6وما علٌها من انشاءات ومبانً بمدٌنه  164/166سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   -  871

_محور خدمً ثانً _المنطمه الصناعٌه الثالثه وله حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه امام مكاتب الشهر العمارى 

م جمٌع الهٌئات المعنٌه بذلن ومامورٌاتها وامام جهاز مدٌنه السادس من اكتوبر والمٌاه والكهرباء والصرؾ الصحً والتلٌفونات واما

 99178برلم       21191131وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  871

لكاتها والتصرفات فٌها وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممت

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

على ان تكون االعمال الصادره وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته 

 219761برلم       21191131لصالح الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  872

التصرفات فٌها وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها و

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

كون االعمال الصادره وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان ت

 219761برلم       21191131لصالح الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  873

فٌها وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها والتصرفات 

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

ال الصادره وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان تكون االعم

 219761برلم       21191131لصالح الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

بهاء رفعت نصٌؾ خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  874

لتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها والتصرفات فٌها واال

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

ره وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان تكون االعمال الصاد

 219761برلم       21191131لصالح الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

سناده شفٌك دوس جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  875

البنون والتولٌع على الشٌكات  والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها والتصرفات فٌها وااللتراض من

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان تكون االعمال الصادره 

 219761برلم       21191131الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : لصالح 

سناده شفٌك دوس جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  876

والتولٌع على الشٌكات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها والتصرفات فٌها وااللتراض من البنون 

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان تكون االعمال الصادره 

 219761برلم       21191131ضمن اؼراضها ، تارٌخ : لصالح الشركة و

سناده شفٌك دوس جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  877

على الشٌكات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها والتصرفات فٌها وااللتراض من البنون والتولٌع 

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان تكون االعمال الصادره 

 219761برلم       21191131ها ، تارٌخ : لصالح الشركة وضمن اؼراض

سناده شفٌك دوس جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وذلن فى جمٌع التصرفات  -  878

كات والتعالدات والرهن والبٌع او الشراء الصول الشركه وممتلكاتها والتصرفات فٌها وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌ

وصرفها والتعامل منفردا على حسابات الشركه البنكٌه او توكٌل الؽٌر فى ذلن والتعالد مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

وترخٌص السٌارات وشراء حصص من شركات اخرى وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصته على ان تكون االعمال الصادره 

 219761برلم       21191131ٌخ : لصالح الشركة وضمن اؼراضها ، تار

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 41873برلم       21191111، تارٌخ :  12612  2122/4/13دمحم شرٌؾ عبد الؽنى وشاحى  سارى حتى  -  1

 195153برلم       21191111، تارٌخ :  12592  2124/8/1عاٌد رسمى عبٌد رمله  سارى حتى  -  2

 215421برلم       21191111، تارٌخ :  12529  2121/8/18ماجد دمحم دمحم ابو العال  سارى حتى  -  3

 232292برلم       21191111، تارٌخ :  12534  2124/6/28منٌر تاوضروس عبٌد الالدٌوس  سارى حتى  -  4

 94242برلم       21191111، تارٌخ :  12519دمحم ثابت على الدٌن     -  5

 94242برلم       21191111، تارٌخ :  12511دمحم ثابت على الدٌن     -  6

 94242برلم       21191111، تارٌخ :  12511 ثابت على الدٌن    دمحم -  7

 94242برلم       21191111، تارٌخ :  12512دمحم ثابت على الدٌن     -  8

 94242برلم       21191111، تارٌخ :  12513دمحم ثابت على الدٌن     -  9

 232592برلم       21191111، تارٌخ :  12534  2124/8/17محمود عبد الواحد حنفى دمحم  سارى حتى  -  11

 38264برلم       21191111، تارٌخ :  12516  2121/12/7سٌد بكر محمود  سارى حتى  -  11

 197155برلم       21191111، تارٌخ :  12582  2124/11/21رجب جمعة على عبد الجواد  سارى حتى  -  12

 231166برلم       21191111، تارٌخ :  12535  2124/1/13احمد احمد سعٌد سلٌمان  سارى حتى  -  13

 211187برلم       21191111، تارٌخ :  12519  2121/5/2دمحم منصور رشوان منصور  سارى حتى  -  14

 228569برلم       21191111، تارٌخ :  12536  2123-2-6شحاته محمود شحاته رمضان  سارى حتى -  15

 198665برلم       21191111، تارٌخ :  12518  2119/12/21سالم لدافى  سارى حتى صبرى عطٌه عبد ال -  16

 231869برلم       21191111، تارٌخ :  12585سعٌد عبد الرحمن بسٌونى احمد االكشر     -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 193912برلم       21191111، تارٌخ :  12588  2124/6/15سٌد احمد جابر ممابل  سارى حتى  -  18

 153118برلم       21191111، تارٌخ :  12611  2123/5/18رفعت عبٌد احمد دمحم  سارى حتى  -  19

 195958برلم       21191111، تارٌخ :  12593  2123/8/31رأفت احمد فرج دمحم  سارى حتى  -  21

 212662برلم       21191111، تارٌخ :  12617  2121/6/13محمود على دمحم احمد  سارى حتى  -  21

 182851برلم       21191111، تارٌخ :  12525  2121/11/5بدوى للنظارات الطبٌة  ساري حتً  -  22

 194382برلم       21191111، تارٌخ :  12587  2124/6/29نادٌه فكرى عبد العظٌم عامر  سارى حتى  -  23

 62119برلم       21191111، تارٌخ :  12531  2123/11/11صابر جمعه  محمود  سارى حتى  -  24

 129473برلم       21191111، تارٌخ :  12579احمد  مصطفى  رمضان     -  25

 129473برلم       21191111، تارٌخ :  12581  2124/8/3احمد  مصطفى  رمضان  سارى حتى  -  26

 196454برلم       21191111، تارٌخ :  12527  2124/9/28السمان الزٌنة  سارى حتى  الكومى  -  27

برلم       21191111، تارٌخ :  12527  2124/9/28اصبح عبد السالم عبد السالم الكومى جاد الكرٌم  سارى حتى   -  28

196454 

 226256برلم       21191112، تارٌخ :  12632  2122/11/3نزٌه رمضان سٌؾ خلٌل  سارى حتى  -  29

 114851برلم       21191112، تارٌخ :  12627نور امام رشوان     -  31

 114851برلم       21191112، تارٌخ :  12628نور امام رشوان     -  31

 114851برلم       21191112، تارٌخ :  12629نور امام رشوان     -  32

 114851برلم       21191112تارٌخ : ،  12631نور امام رشوان     -  33

 196742برلم       21191112، تارٌخ :  12635  2124/11/11مصطفى السٌد دمحم دمحم  سارى حتى  -  34

 99852برلم       21191112، تارٌخ :  12656  2124/9/31سعٌد خمٌس سٌد  الفخرانى  سارى حتى  -  35

 159519برلم       21191112، تارٌخ :  12667ده تجدٌد  عماد هاشم عثمان دمحم نور  بالى م -  36

 227236برلم       21191112، تارٌخ :  12668  2122/11/4تهانى محمود لطب عوض هللا  سارى حتى  -  37

 48596برلم       21191112، تارٌخ :  12637  2123/11/19نبٌل حنا باسٌلى  سارى حتى  -  38

 48596برلم       21191112، تارٌخ :  12637  2123/11/19سارى حتى معرض نبٌل التجارى   -  39

 181121برلم       21191112، تارٌخ :  12613  2121/7/31محمود موسى احمد موسى  سارى حتى  -  41

 186688برلم       21191112، تارٌخ :  12639  2122/3/12دمحم محمود السٌد على سعٌد  سارى حتى  -  41

 197298برلم       21191112، تارٌخ :  12611  2124/11/28 ابراهٌم دمحم ٌوسؾ  سارى حتى دمحم -  42

 231486برلم       21191112، تارٌخ :  12664  2123/11/8احمد محمود دمحم عٌد  سارى حتى  -  43

 158126   برلم    21191112، تارٌخ :  12647  2124/2/27منى ٌوسؾ دمحم ابو الؽٌط  سارى حتى  -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 227316برلم       21191112، تارٌخ :  12621  2122/11/6صبرى دمحم لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  45

 224121برلم       21191112، تارٌخ :  12643  2122/7/16عمر خمٌس عبد الونٌس خمٌس  سارى حتى  -  46

 198491برلم       21191112، تارٌخ :  12653ماٌكل امٌل فرٌد عوض     -  47

 198491برلم       21191112، تارٌخ :  12654  2124/12/14ماٌكل امٌل فرٌد عوض  سارى حتى  -  48

 192514برلم       21191112، تارٌخ :  12658احمد حسٌن احمد ابو العنٌن     -  49

 192514برلم       21191112، تارٌخ :  12659  2124/4/26احمد حسٌن احمد ابو العنٌن  سارى حتى  -  51

 219411برلم       21191112، تارٌخ :  12644  2121/2/8احمد رمضان عبد العظٌم منصور  سارى حتى  -  51

 232817برلم       21191112، تارٌخ :  12657  2124/9/17هوٌدا لبٌب حامد حسن  سارى حتى  -  52

 225883برلم       21191112، تارٌخ :  12675محمود عبد النبى هاشمى شخلع     -  53

 224868برلم       21191113، تارٌخ :  12727  2122/8/25طالل منٌر احمد احمد  سارى حتى  -  54

 219876برلم       21191113، تارٌخ :  12721دمحم جمال السٌد ٌاسٌن     -  55

 167162برلم       21191113، تارٌخ :  12714توفٌك فرج     مٌالد ماٌز -  56

 167162برلم       21191113، تارٌخ :  12715  2121/4/22مٌالد ماٌز توفٌك فرج  سارى حتى  -  57

 197179برلم       21191113، تارٌخ :  12717  2124/11/25ناصر جالس دمحم عبدالراضى  سارى حتى  -  58

 196951برلم       21191113، تارٌخ :  12713  2124/11/18حسٌن الصؽٌر دمحم  سارى حتى ابو شوشة  -  59

 194183برلم       21191113، تارٌخ :  12711  2124/6/23سٌد محمود مرسى متولى  سارى حتى  -  61

 113441برلم       21191113، تارٌخ :  12686عرفه كامل احمد خلٌل     -  61

 113441برلم       21191113، تارٌخ :  12687  2122/5/23ل احمد خلٌل  سارى حتى عرفه كام -  62

 178278برلم       21191113، تارٌخ :  12728دمحم محمود حسن عطٌة     -  63

 129891برلم       21191113، تارٌخ :  12725  2124/8/27دمحم عبد الرازق دمحم حمزة  سارى حتى  -  64

 159519برلم       21191113، تارٌخ :  12594  2124/5/7عثمان دمحم نور  ساري حتً  عماد هاشم -  65

 195679برلم       21191113، تارٌخ :  12699  2124/8/18دمحم خالد عبد المالن احمد  سارى حتى  -  66

 84171برلم       21191113، تارٌخ :  12676  2124/11/28ملن ٌوسؾ طاهر  سارى حتى  -  67

 194415برلم       21191113، تارٌخ :  12684  2124/6/31محمود سلٌمان سالم لطب  سارى حتى  -  68

 161113برلم       21191113، تارٌخ :  12695سعٌد دمحم دمحم عبد الحافظ     -  69

 161113برلم       21191113، تارٌخ :  12696سعٌد دمحم دمحم عبد الحافظ     -  71

 161113برلم       21191113، تارٌخ :  12697  2124/5/29دمحم دمحم عبد الحافظ  سارى حتى سعٌد  -  71



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 181712برلم       21191117، تارٌخ :  12798  2121/9/19تامر زٌنهم دمحم عبد اللطٌؾ  سارى حتى  -  72

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12774احمد  عبدالحمٌد  عبدالمجٌد     -  73

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12775احمد  عبدالحمٌد  عبدالمجٌد     -  74

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12776احمد  عبدالحمٌد  عبدالمجٌد     -  75

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12777احمد  عبدالحمٌد  عبدالمجٌد     -  76

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12778بدالمجٌد    احمد  عبدالحمٌد  ع -  77

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12779احمد  عبدالحمٌد  عبدالمجٌد     -  78

 31115برلم       21191117، تارٌخ :  12781احمد  عبدالحمٌد  عبدالمجٌد     -  79

 231892برلم       21191117، تارٌخ :  11285  2124-5-11شٌماء عبده السٌد دمحم  سارى حتى  -  81

 231343برلم       21191117، تارٌخ :  12814  2123/9/24نحمده منصور دمحم  سارى حتى  -  81

 161278برلم       21191117، تارٌخ :  12783  2124/6/11دمحم عبد الؽنى فتحى عبد الؽنى  ساري حتً  -  82

 177946برلم       21191117، تارٌخ :  12783  2121/5/31محمود طلعت كامل دروٌش  سارى حتى  -  83

 223496برلم       21191117، تارٌخ :  12781  2122/6/23اٌمن ٌوسؾ عزٌز مٌخائٌل  ساري حتى  -  84

 223612برلم       21191117، تارٌخ :  12816  2122/6/26الهام فاروق حبٌب ؼالى  سارى حتى  -  85

 197184برلم       21191117، تارٌخ :  12782  2124/11/25اٌهاب احمد ضٌاء الدٌن ابراهٌم  سارى حتى  -  86

 194752برلم       21191117، تارٌخ :  12813  2124/7/14احمد عبد اللطٌؾ احمد حسٌن المؽربى  سارى حتى  -  87

 194752برلم       21191117، تارٌخ :  12813  2124/7/14ؽربى للتجاره  سارى حتى مؤسسة الم -  88

 225153برلم       21191117، تارٌخ :  12796  2122/9/1سمٌر زكرى عبد الؽنى دمحم  سارى حتى  -  89

 197838برلم       21191117، تارٌخ :  12832مهاب دمحم مرزوق دمحم ٌونس     -  91

 197838برلم       21191117، تارٌخ :  12833  2124/11/15دمحم مرزوق دمحم ٌونس  سارى حتى  مهاب -  91

 156454برلم       21191118، تارٌخ :  12866  2123/11/17دمحم على عبد المجٌد طلبة  سارى حتى  -  92

 131257لم   بر    21191118، تارٌخ :  12852  2124/11/3جٌد صدلى جٌد ٌوسؾ  سارى حتى  -  93

 161676برلم       21191118، تارٌخ :  12865  2123-8-14شعبان دمحم السٌد  سارى حتى  -  94

 192858برلم       21191118، تارٌخ :  12891  2124/5/11احمد محمود جاد المولى سلٌم  سارى حتى  -  95

 197382برلم       21191118، تارٌخ :  12835ابراهٌم حامد دمحم دمحم الخطٌب     -  96

 197382برلم       21191118، تارٌخ :  12836  2124/11/1ابراهٌم حامد دمحم دمحم الخطٌب  سارى حتى  -  97

 213819برلم       21191118، تارٌخ :  12912شرٌؾ دمحم ابراهٌم احمد     -  98



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 211586برلم       21191118تارٌخ : ،  12892  2121/4/5دمحم عماد الدٌن فتحى عز الدٌن  سارى حتى  -  99

 161158برلم       21191118، تارٌخ :  12851  2124/6/5البدر دمحم احمد  موسً  سارى حتى  -  111

 161158برلم       21191118، تارٌخ :  12851  2124/6/5بون بالون لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  111

 178141برلم       21191118، تارٌخ :  12895دمحم محمود احمد تمام     -  112

 178141برلم       21191118، تارٌخ :  12896  2121/6/5دمحم محمود احمد تمام  سارى حتى  -  113

 131662برلم       21191118، تارٌخ :  12861  2124/11/6عبداللطٌؾ السٌد عبداللطٌؾ  ساري حتً  -  114

 98112برلم       21191118، تارٌخ :  12871  2124/2/16ري حتً اٌمن حامد دمحم عرفى  سا -  115

 118178برلم       21191118، تارٌخ :  12834دمحم اسماعٌل دمحم     -  116

 118178برلم       21191118، تارٌخ :  12835  2122/12/24دمحم اسماعٌل دمحم  سارى حتى  -  117

 231118برلم       21191118، تارٌخ :  12891  2123/9/7رجب دمحم سلطان دمحم  سارى حتى  -  118

 231121برلم       21191118، تارٌخ :  12833  2124/1/5دٌاب دٌاب سالمه سالمه  سارى حتى  -  119

 213665برلم       21191118، تارٌخ :  12888منصور دمحم شاهٌن ابو السعود     -  111

 82177برلم       21191118، تارٌخ :  12885  2124/3/18مؤسسه عزالدٌن للتجاره  سارى حتى  -  111

 218169برلم       21191118، تارٌخ :  12871  2121/12/25احمد دمحم عبد الظاهر دمحم  سارى حتى  -  112

 162581برلم       21191118، تارٌخ :  12882  2124/9/26الهام محمود لتوزٌع المواد الكٌماوٌة  سارى حتى  -  113

 219157برلم       21191118، تارٌخ :  12859  21222/1/25اشرؾ عبد ربه دمحم طه  سارى حتى  -  114

 193131برلم       21191118، تارٌخ :  12856  2124/5/18دمحم عبد السالم جاد بسٌونً  سارى حتى  -  115

 137819برلم       21191118، تارٌخ :  12898  2121/11/17تى عماد رشاد احمد  سارى ح -  116

 221171برلم       21191119، تارٌخ :  12968  2122/3/4هٌثم ؼرٌب ابو هاشم دمحم الصافورى  ساري حتى  -  117

 178821برلم       21191119، تارٌخ :  12961ربٌع دمحم مدبولى دمحم     -  118

 224894برلم       21191119، تارٌخ :  12971  2122/8/26عزٌز شاهٌن  ساري حتى منٌر سعٌد عبد ال -  119

 193113برلم       21191119، تارٌخ :  12928  2124/5/18حسٌن دمحم احمد ٌوسؾ  ساري حتى  -  121

 228434م   برل    21191119، تارٌخ :  12943  2123/1/15حجازى حامد عبد اللطٌؾ عبد المداح  سارى حتى  -  121

 151214برلم       21191119، تارٌخ :  12932احمد سٌد نصر عبد البالى     -  122

 151214برلم       21191119، تارٌخ :  12933احمد سٌد نصر عبد البالى     -  123

 151214برلم       21191119، تارٌخ :  12934احمد سٌد نصر عبد البالى     -  124

 233237برلم       21191119، تارٌخ :  12918  2124/7/15ؼطاس داود  سارى حتى عماد ماهر  -  125
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 232735برلم       21191119، تارٌخ :  12915  2124/9/6دمحم حسنى عبد الرؤوؾ على  ساري حتى  -  126

 194281برلم       21191119، تارٌخ :  12948  2124/6/27الحكٌم لالستٌراد والتصدٌر  ساري حتى  -  127

 212136برلم       21191119، تارٌخ :  12948  2121/5/29تامر مصطفى عبد الرحمن ابو حشٌش  ساري حتى  -  128

 193513برلم       21191119، تارٌخ :  12944نٌفٌن فتحى عاشور السٌد سالم     -  129

 193513برلم       21191119:  ، تارٌخ 12945  2124/6/1نٌفٌن فتحى عاشور السٌد سالم  ساري حتى  -  131

 159252برلم       21191119، تارٌخ :  12966  2124/4/21اشرؾ عدلى اسرائٌل جرجس  سارى حتى  -  131

 221265برلم       21191119، تارٌخ :  12946  2122/4/8سامح سعٌد عبده جورجى  ساري حتى  -  132

 117383برلم       21191119، تارٌخ :  12973  2122/11/25حسن ابراهٌم دمحم هٌبه  ساري حتى  -  133

 196533برلم       21191119، تارٌخ :  12937  2124/9/31جنٌدى دمحم سٌد كاؼة  ساري حتً  -  134

 114167برلم       21191119، تارٌخ :  12925  2124/11/7مجاهد نوب اؼا بٌوس  ساري حتً  -  135

 193134برلم       21191119، تارٌخ :  12947  2124/5/18ساري حتى   خضر توفٌك فودة حسانٌن -  136

 198759برلم       21191119، تارٌخ :  12964دمحم ابراهٌم احمد الشناوى     -  137

 162498برلم       21191111، تارٌخ :  13139  2124/9/21ممدوح عبد العزٌز البدوى  ساري حتى  -  138

 216325برلم       21191111، تارٌخ :  12994  2121/11/4دمحم حربى دمحم عبد الرازق  ساري حتى  -  139

 79449برلم       21191111، تارٌخ :  12978دمحم عفٌفى عبدهللا     -  141

 79449برلم       21191111، تارٌخ :  12979دمحم عفٌفى عبدهللا     -  141

 79449برلم       21191111، تارٌخ :  12981دهللا    دمحم عفٌفى عب -  142

 232444برلم       21191111، تارٌخ :  13125  2124/7/16على دمحم احمد حسن  ساري حتً  -  143

 189615برلم       21191111، تارٌخ :  12998  2122/11/11احمد دمحم عبد الممصود دمحم  ساري حتى  -  144

 114723برلم       21191111، تارٌخ :  13121الحفٌظ     جعفر دمحم عبد -  145

 162641برلم       21191111، تارٌخ :  12991سعاد جالل على حسن     -  146

 154357برلم       21191111، تارٌخ :  13112  2123/7/19عواطؾ مصطفى دمحم اباظه  ساري حتً  -  147

 141138برلم       21191111رٌخ : ، تا 131113خالد ٌوسؾ عثمان طة     -  148

 141138برلم       21191111، تارٌخ :  13114خالد ٌوسؾ عثمان طة     -  149

 141138برلم       21191111، تارٌخ :  13115  2121/3/17خالد ٌوسؾ عثمان طة  ساري حتى  -  151

 192757برلم       21191111خ : ، تارٌ 12993  2124/5/6مرؼنى دمحم الدسولى مرؼنى  ساري حتً  -  151

 173971برلم       21191111، تارٌخ :  13143دمحم معروؾ عبد الحمٌد معروؾ     -  152
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 173971برلم       21191111، تارٌخ :  13144دمحم معروؾ عبد الحمٌد معروؾ     -  153

 161349برلم       21191111، تارٌخ :  13137  2124/7/31دمحم ابراهٌم السٌد  ساري حتً  -  154

 141177برلم       21191111، تارٌخ :  13122  2121 - 5 - 8حسن سٌد سٌد زٌدان  سارى حتى  -  155

 195986برلم       21191111، تارٌخ :  13126  2124/9/1احمد عرابى اسحك حافظ  سارى حتى  -  156

 195986برلم       21191111، تارٌخ :  13126احمد عرابى اسحك حافظ     -  157

 221811برلم       21191111، تارٌخ :  12999جمال دمحم فرؼلى دمحم     -  158

 152356برلم       21191111، تارٌخ :  13111سٌد حسن سٌد دمحم     -  159

 152356برلم       21191111، تارٌخ :  13112سٌد حسن سٌد دمحم     -  161

 129519برلم       21191111، تارٌخ :  13141  2124/8/7سوٌلم  ساري حتى سعٌد استبان سلٌم  -  161

 217216برلم       21191111، تارٌخ :  13119  2121/11/28حسام الدٌن عبد الحمٌد دمحم على  ساري حتً  -  162

 151527برلم       21191111، تارٌخ :  13146  2123/2/4سوق المشولى  ساري حتً  -  163

 118512برلم       21191111، تارٌخ :  12986عبدالعظٌم  عنتر   بٌومى     -  164

 118512برلم       21191111، تارٌخ :  12987عبدالعظٌم  عنتر   بٌومى     -  165

 118512برلم       21191111، تارٌخ :  12988عبدالعظٌم  عنتر   بٌومى     -  166

 118512برلم       21191111، تارٌخ :  12989عبدالعظٌم  عنتر   بٌومى     -  167

 196596برلم       21191111، تارٌخ :  13133  2124/11/4زٌنهم عبدالبالى على بطران  ساري حتً  -  168

 232827م   برل    21191111، تارٌخ :  13114  2124/9/17دمحم ابراهٌم على ابراهٌم  ساري حتً  -  169

 232646برلم       21191113، تارٌخ :  13186  2124/8/23ولٌد سلطان عبد العزٌز علً  سارى حتى  -  171

 211416برلم       21191113، تارٌخ :  13189  2121/2/22مهدى فوزى دمحم بربرى  سارى حتى  -  171

 231845برلم       21191113تارٌخ : ،  13172  2123/12/7احمد اٌهاب حسنى منصور  ساري حتى  -  172

 219617برلم       21191113، تارٌخ :  13163  2121/2/21عمرو رشدى السٌد ابو جبل  سارى حتى  -  173

 163212برلم       21191113، تارٌخ :  13159دمحم السٌد نجم الدٌن احمد     -  174

 163212برلم       21191113، تارٌخ :  13161  2124/11/26دمحم السٌد نجم الدٌن احمد  سارى حتى  -  175

 191965برلم       21191113، تارٌخ :  13181  2124/6/11ٌاسر دمحم سامى دمحم صادق  ساري حتً  -  176

 197351برلم       21191113، تارٌخ :  13149  2124/11/31كارم عبد النبى دمحم جاد  سارى حتى  -  177

 156351برلم       21191113، تارٌخ :  13181  2123/11/11 محمود  ساري حتى محمود رجب دمحم -  178

 131478برلم       21191113، تارٌخ :  13191  2124/9/25اسامه ابراهٌم دمحم سفارى  سارى حتى  -  179
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 129145برلم       21191113، تارٌخ :  13179  2124/7/13احمد شحات احمد  ساري حتً  -  181

 161142برلم       21191113، تارٌخ :  13167  2124/6/5سنترال عبده  سارى حتى  -  181

 195581برلم       21191113، تارٌخ :  13166  2124/8/16مسعود عبد الواحد عبد الرحٌم حسن  سارى حتى  -  182

 191942برلم       21191113، تارٌخ :  13184  2123/6/8سامح عبد الفتاح عبد هللا ٌوسؾ  سارى حتى  -  183

، تارٌخ :  13164  2122/11/15مؤسسة جاد الكرٌم للتورٌدات العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  184

 226717برلم       21191113

 211457برلم       21191113، تارٌخ :  13187  2121/2/23دمحم مجاهد شمس الدٌن العماوى  سارى حتى  -  185

 228443برلم       21191114، تارٌخ :  13154  2123/1/16عمرو ابراهٌم عبد الرازق صاوى  سارى حتى  -  186

 214598برلم       21191114، تارٌخ :  13118  2121/8/21دمحم المهدى دمحم فهٌم  سارى حتى  -  187

 232129برلم       21191114، تارٌخ :  13111  2124/6/4دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم  سارى حتى  -  188

 232129برلم       21191114، تارٌخ :  13111  2124/6/4صٌدلٌة دمحم فتحى سٌد عبد الرحٌم  سارى حتى  -  189

 89775برلم       21191114، تارٌخ :  13141سعاد دمحم لاسم     -  191

 89775برلم       21191114، تارٌخ :  13141سعاد دمحم لاسم     -  191

 89775برلم       21191114، تارٌخ :  13142سعاد دمحم لاسم     -  192

 89775برلم       21191114، تارٌخ :  13143سعاد دمحم لاسم     -  193

 89775برلم       21191114، تارٌخ :  13144  2121/6/12سعاد دمحم لاسم  سارى حتى  -  194

 198117برلم       21191114ارٌخ : ، ت 13131حسام لطفى عرفه سلٌمان     -  195

 198117برلم       21191114، تارٌخ :  13132  2124/11/23حسام لطفى عرفه سلٌمان  سارى حتى  -  196

 161827برلم       21191114، تارٌخ :  13159مجدى رمضان دمحم خالؾ     -  197

 161996برلم       21191114، تارٌخ :  13155  2124/8/31معرض احمد رضا لالدوات المنزلٌة  سارى حتى  -  198

 112181برلم       21191114، تارٌخ :  13133هانم  عبدالحمٌد عبدالفتاح  ٌوجد مدد تجدٌد نالصة   -  199

 82418برلم       21191114ارٌخ : ، ت 13112  2124/4/11شافعى عبدالنبى دمحم  سارى حتى  -  211

 197158برلم       21191114، تارٌخ :  13126  2124/11/21حسن احمد حسن صبره  سارى حتى  -  211

 216467برلم       21191114، تارٌخ :  13117  2121/11/26عبد العزٌز ابراهٌم دمحم  ساري حتى  -  212

 193487برلم       21191114، تارٌخ :  13198  2124/5/31خالد دمحم فؤاد نصر  سارى حتى  -  213

 188163برلم       21191114، تارٌخ :  13192  2122/4/23رمضان صدٌك سٌد احمد  سارى حتى  -  214

 232853برلم       21191114، تارٌخ :  13115  2124/9/22صباح محمود عبد هللا عب الرحمن  سارى حتى  -  215

 171959برلم       21191114، تارٌخ :  13135ثابت عبد العظٌم     محمود حسنى -  216
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 226713برلم       21191114، تارٌخ :  13112  2122/11/15فهد عبد الرازق عبد الرحمن دمحم  سارى حتى  -  218

 193481برلم       21191114، تارٌخ :  13113  2124/5/31دمحم سٌد عٌسى ادرٌس  سارى حتى  -  219

 117437برلم       21191114، تارٌخ :  13161  2122/11/26دمحم عبدالنبً علً ابو حمده  سارى حتى  -  211

 149171م   برل    21191114، تارٌخ :  13199جرجس لولا ابراهٌم حنا     -  211

 149171برلم       21191114، تارٌخ :  13111جرجس لولا ابراهٌم حنا     -  212

 149171برلم       21191114، تارٌخ :  13111  2122/9/11جرجس لولا ابراهٌم حنا  سارى حتى  -  213

 225699م   برل    21191114، تارٌخ :  13125  2122/9/19دمحم احمد حسٌن احمد  سارى حتى  -  214

 232133برلم       21191114، تارٌخ :  13138  2124-6-4عبد الجواد دمحم سعٌد عبد الجواد  سارى حتى  -  215

 149837برلم       21191115، تارٌخ :  13182مكتب عزت حسٌن ابو سرٌع للرحالت     -  216

 149837برلم       21191115، تارٌخ :  13183مكتب عزت حسٌن ابو سرٌع للرحالت     -  217

 149837برلم       21191115، تارٌخ :  13184  2122/11/21مكتب عزت حسٌن ابو سرٌع للرحالت  سارى حتى  -  218

 226532برلم       21191115، تارٌخ :  13162  2122/11/11الدسولى عبد العزٌز الدسولى ابراهٌم  سارى حتى  -  219

 195795برلم       21191115، تارٌخ :  13196  2124/8/23رحمن حسن  ساري حتً عبد هللا سعد عبد ال -  221

 155118برلم       21191115، تارٌخ :  13198مجاهد دمحم عبد العظٌم احمد     -  221

 155118برلم       21191115، تارٌخ :  13199  2123/1/1مجاهد دمحم عبد العظٌم احمد  سارى حتى  -  222

برلم       21191115، تارٌخ :  13171  2121- 11 - 8دى عبد الهادى عبد الرحٌم عبد الهادى  سارى حتى مج -  223
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 213211برلم       21191115، تارٌخ :  13195  2121/5/31سالمه حنفى سٌد فرج  سارى حتى  -  224

 212734برلم       21191115، تارٌخ :  13181رضا موسى مرسى مرسى عبد الرازق     -  225
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 215146  برلم     21191115، تارٌخ :  131914  2121/8/7اٌمان حمدى جابر سلٌمان  سارى حتى  -  233



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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