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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن مطبعة  ) فٌما  15151برلم  22222216، لٌد فى  22222.222مصطفً عبد الرسول دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

المصاحف وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة  وموافمة عدا خدمات االنترنت واصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة و

 ب3لطعة  41( ، بجهة : مجاورة  2212لسنة 113امنٌة رلم 

عن تورٌدات  15131برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم أشرف حسٌن محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لجوهرة / االردنٌة/ مول ا 441عمومٌة ومستلزمات المصانع ، بجهة : الوحده 

عن تجارة وتورٌد  15161برلم  22222211، لٌد فى  25222.222دمحم حبٌب ٌوسف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 6مهندسٌن مج  22االجهزة الطبٌه ومستلزماتها ، بجهة : لطعه 

عن مخبز سٌاحى  15136برلم  22222212، لٌد فى  22222.222دمحم عبدالوهاب صابر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 12الحى ال  -ن  611، بجهة : الدور االرضً لطعة 

طع عن ل 15146برلم  22222212، لٌد فى  122222.222احمد محمود احمد عبدالمولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 / عمارة ج / مركز المروة / االردنٌة 23غٌار الغالٌات واجهزة المٌاس ومستلزمات المصانع ، بجهة : وحدة رلم 

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات جابر سعٌد جابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

الحً  - 1لطاع  - 1لطعه  - 2عمال الشركات ، بجهة : محل رلم  عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل 15163برلم  22222211

 العاشر

عن مغسلة ، بجهة :  15121برلم  22222225، لٌد فى  5222.222دمحم عبدالفتاح دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لطاع أ الحى العاشر 241لطعة 

عن مماوالت  15111برلم  22222225، لٌد فى  122222.222له ،  رجب دمحم عبدالعزٌز حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ما -  1

 55مجاورة  22مدخل أ / عمارة  11وتورٌدات عمومٌة )فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة( ، بجهة : شمه 

عن تورٌد لطع غٌار  15112 برلم 22222211، لٌد فى  25222.222رضا السٌد طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 36سوق المجاورة  2السٌارات ، بجهة : هاٌدي سنتر 

، لٌد  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ومصانع السٌد عوض السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

الحى  - 1منطمة  -لطاع أ  - 325طعة عن رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ومصانع ، بجهة : ل 15121برلم  22222222فى 

 العاشر

عن تورٌدات  15325برلم  22222212، لٌد فى  25222.222دمحم كرٌم عبدالعظٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 36مج  - 2هاٌدي سنتر  -نموذج د الدور االول علوي  3عمومٌة لمستلزمات المصانع والشركات ، بجهة : محل رلم 

عن  15132برلم  22222212، لٌد فى  522222.222نطونٌوس جاسر جمٌل جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  12

 6المنطمه الصناعٌة جنوب غرب أ  - 412انتاج وحمن ونفخ وسحب البالستٌن ، بجهة : لطعه 

، لٌد  32222.222، رأس ماله ،  مكتب احمد عبدالعاطى دمحم عٌسً للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد  -  13

 د الحى العاشر 1425عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، بجهة : لطاع د لطعة رلم  15111برلم  22222225فى 

عن تسوٌك  15125برلم  22222223، لٌد فى  1222222.222محمود ناجح دمحم دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 12الحى  123عمارة  3 عمارى ، بجهة : شمة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع نسٌج  15112برلم  22222225، لٌد فى  52222.222مٌنا عادل نظٌر جرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 c1-المنطمة الصناعٌة  IX i-j-kومالبس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : المصنع الكئن بالدور الثانى والممام على لطعة 

عن مصنع نسٌج  15112برلم  22222225، لٌد فى  52222.222عادل نظٌر جرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌنا -  16

 ش عبده محمود من ش عمر المختار 1ومالبس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن  15113برلم  22222224، لٌد فى  22222.222حمدي عبدالحكٌم راتب عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 MC39 -لطعه رلم -المباركٌة مول  - 22مماوالت عامة ، بجهة : محل رلم 

عن  15121برلم  22222225، لٌد فى  122222.222اسماء عبداللطٌف السٌد عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 66/ مجاورة  164خٌاطة مالبس ، بجهة : الدور االرضً / لطعه 

عن كافٌة ، بجهة :  15126برلم  22222223، لٌد فى  52222.222دمحم فتحى دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 521لطعة  32مجاورة 

 15133برلم  22222222، لٌد فى  52222.222عبدالرحمن نعمان محروس عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بمشروع مجمع جرٌن الند للصناعات 4عنبر  - 421: وحدة رلم عن مخبز للخبز السٌاحً ، بجهة 

عن صٌانه وبٌع  15111برلم  22222223، لٌد فى  122222.222احمد حسنٌن حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 42بسنتر المجاورة  111وشراء الدراجات النارٌة ولطع الغٌار ، بجهة : محل رلم 

 15122برلم  22222222، لٌد فى  52222.222ر عبدالوهاب عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً عبدالناص -  22

 B3/ مجمع الصناعات الصغٌره  222عن تصنٌع خزانات استانلس وتجهٌز الفنادق والمطاعم ، بجهة : وحده 

عن  15152برلم  22222212د فى ، لٌ 12222.222عبدالرحمن ابراهٌم علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 نموذج د -مدخل ب  - 1شمه  - 22عمارة  - 32صٌانة وتورٌد التكٌٌفات ، بجهة : مجاورة 

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات دمحم دمحم معٌنً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 -لطاع هـ  141لطعه  -ة ونمل عمال الشركات ، بجهة : الدور االرضً عن مكتب رحالت داخلٌ 15115برلم  22222224

 14الحً 

عن مماوالت  15111برلم  22222212، لٌد فى  122222.222احمد اٌمن احمد احمد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 الدور الثانً 51مجاورة  221 عامة وتورٌدات ) ماعدا اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة( ، بجهة : لطعة

عن تورٌد مستلزمات  15112برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد سالم السٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 الحى التاسع - 62مجاورة  - 12عمار رلم  -السباكه والبوٌات ولوازم المعمار ، بجهة : محل دور ارضً 

عن تورٌد  15111برلم  22222224، لٌد فى  122222.222اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود اسماعٌل دمحم -  21

 46/ مجاورة  6/ عمارة  14مستلزمات المصانع وادوات التغلٌف وصٌانة الغلٌات البخارٌة ، بجهة : شمه 

، لٌد فى  21222.222ماله ،   مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال دمحم ابراهٌم عٌد دمحم واكد  ، تاجر فرد ، رأس -  21

 علوى سنتر الفتوح لسم ثان 1محل رلم  31عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : مجاورة  15112برلم  22222223

عن انشاء طرق  15125برلم  22222226، لٌد فى  52222.222رمضان دمحم سٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 46 - 45مجاورة  22دور ارضً عمارة  2رٌدات ، بجهة : شمة ومماوالت عامة وتو

عن بٌع  15152برلم  22222212، لٌد فى  21222.222ٌاسر عبدالمنعم فتوح بدر شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 12الحً  - 123عمارة  - 3اسطمبات ماكٌنات ولوحات كهربائٌة ، بجهة : شمه 

عن سوبر ماركت ،  15122برلم  22222225، لٌد فى  5222.222جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالفتاح دمحم سالم  -  31

 لطاع أ منطمة الحى العاشر 241بجهة : لطعة 
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 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 تجارة  14225برلم  22222211، لٌد فى  12222.222علمى لتجارة وتورٌد مواد البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 دور ارضى 533لطعه  12وتورٌد مواد بناء ، بجهة : مجاورة 

عن تجارة  14225برلم  22222211، لٌد فى  12222.222علمى لتجارة وتورٌد مواد البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 42نموذج و مج 1مربع  4عمارة  11وتورٌد مواد بناء ، بجهة : محل 

عن ورشة  15142برلم  22222212، لٌد فى  52222.222ضٌاء لبٌب دمحم علً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 عاتللصنا 1مجمع س  -( عمار )ب( 1خراطة وتشكٌل وتشغٌل معادن ، بجهة : وحدة رلم )

عن مماوالت  15162برلم  22222211، لٌد فى  22222.222جمال عبدالوهاب دمحم غله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 211و  216لطعة  32عامة وتورٌدات ) فٌما عدا تورٌدات أجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة ( ، بجهة : مجاورة 

 211ونصف 

عن كافتٌرٌا ،  15112برلم  22222222، لٌد فى  122222.222اعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا دمحم عبده اسم -  36

 12مجاورة  - 11بجهة : بدروم لطعه 

عن تجارة  15122برلم  22222224، لٌد فى  52222.222زٌنب دمحم عبد السالم عبد الحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 سنتر الزهور 42ه  الدور االرضً مجاورة  2س العسكرٌة ( ، بجهة : محل رلم مستلزمات مالبس )ماعدا المالب

برلم  22222222، لٌد فى  22222.222زردق لبٌع وتورٌد اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ارضً 1شمة  أ 11عمارة  55عن مكتب بٌع وتورٌدات اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة ، بجهة : المجاورة  15132

عن  15141برلم  22222211، لٌد فى  122222.222عبدالرحمن دمحم عطٌه حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 14/ الدور االرضً / الحً  2/ لطاع د / منطمه  253مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : لطعه 

، لٌد فى  12222.222وسً عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات الن شحاته م -  42

الحً  - 16مجاورة  - 42عمارة  - 4عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : شمه  15154برلم  22222212

11 

عن بٌع  15142برلم  22222212، لٌد فى  21222.222عزت عبدالحافظ مهدي جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 12الحً  -لطاع ن  -( 21اسطمبات ماكٌنات ولوحات كهربائٌة ، بجهة : الدور االرضً لطعه )

عن تجارة خامات  15166برلم  22222211، لٌد فى  52222.222دمحم فوزي دمحم العشري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 41مجاورة  - 3مربع  25عمارة  2البالستٌن بكافة انواعها ، بجهة : شمه 

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال نجالء احمد حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 1/ شمه  25/ مجاورة  31عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : لطعه  15112برلم  22222224

عن مخبز  15121برلم  22222222، لٌد فى  21222.222،  حسن حسن احمد حسن شموٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  44

 52/ مجاوره  126لطعه  2وحلوانً ، بجهة : وحده 

عن مطعم  15122برلم  22222222، لٌد فى  21222.222اٌمن عطٌه جرس سفٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 12الحً  - 151لطعه  - 1وكافٌترٌا ، بجهة : شمه 

عن سوبر  15156برلم  22222216، لٌد فى  12222.222محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً دمحم  -  46

 63بالمجاورة  32بالعمارة رلم  2ماركت ، بجهة : المحل رلم 

عن تؤجٌر  15152برلم  22222216، لٌد فى  222222.222سلمان الدٌب زٌدان سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 1مربع  - 14مجاورة  12المعدات ، بجهة : العمار جمٌع انواع 

عن  15114برلم  22222211، لٌد فى  152222.222روحٌة عبدالمنعم دمحم ابو الغٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 2/  16محطة تموٌن وخدمة سٌارات ، بجهة : مركز الحى التاسع لطعة 



 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  15116برلم  22222212، لٌد فى  22222.222جر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم عبد المولً عبد الرحمن  ، تا -  42

الخراطة وتصنٌع الدفٌل والتروس والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة( ، بجهة : 

 3مجمع الصناعات الصغٌرة بً  41وحدة رلم 

عن مكتب هندسً  15111برلم  22222212، لٌد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،  هٌثم احمد البدوي سلٌم  ، تاجر  -  52

/ عمارة د / مجمع نجوم الصفا /  125واالستثمار العماري والمماوالت واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة والتورٌدات العامة ، بجهة : شمه 

 االردنٌة

عن  15115برلم  22222224، لٌد فى  122222.222رأس ماله ،  عبد العزٌز الزاهً للمماوالت العامة  ، تاجر فرد ،  -  51

 12الحً  123عمارة  3مماوالت عامة واستثمار عماري ، بجهة : شمة 

عن مستلزمات  15121برلم  22222223، لٌد فى  52222.222دمحم عبدالنبً على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لطاع ب 634عة ورش كاوتش ، بجهة : محل دور ارضً لط

عن تورٌدات  15144برلم  22222211، لٌد فى  52222.222عبدهللا سعٌد دمحم محمود بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 14لطاع هـ الحى  211لطعة  1كهربائٌة ومٌكانٌكٌه ، بجهة : وحده 

عن تجارة اجهزة  15151برلم  22222212، لٌد فى  5222.222علً صالح امٌن عجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 6مج  - 1شمه  - 33كهربائٌة ، بجهة : عمار رلم 

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات مٌالد اسحاق شحاته سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 12لطاعه د الحً  416لطعه  عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : 15162برلم  22222211

عن  15124برلم  22222226، لٌد فى  52222.222حسام حسن دمحم اسماعٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

مجمع مبارن الصناعً  المإجر  21تشغٌل معادن واعمال هندسٌه واعمال االستانلٌس وماكٌنات التعبئه والتغلٌف ، بجهة : وحدة 

 صطفًهناء السٌد م

برلم  22222223، لٌد فى  12222.222مإسسة حازم بٌومى للسٌرامٌن واألدوات الصحٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الحى الخامس عشر 226الدور االرضً لطعة  21عن بٌع وتجارة السٌرامٌن واالدوات الصحٌة ، بجهة : مجاوره  15124

عن تالجه  15112برلم  22222224، لٌد فى  5222.222فرد ، رأس ماله ،   احمد رفاعً عبدالهادي رفاعً  ، تاجر -  51

 جنوب الجمركٌة 6المنطمه الصناعٌة امتداد أ 5لتصنٌع وتوزٌع المواد الغذائٌه وتخزٌن اللحوم ، بجهة : لطعه رلم 

عن تالجه  15112برلم  22222224، لٌد فى  5222.222احمد رفاعً عبدالهادي رفاعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لتصنٌع وتوزٌع المواد الغذائٌه وتخزٌن اللحوم ، بجهة : بردٌن ملن رفاعً عبدالهادي رفاعً

عن تورٌدات  15114برلم  22222224، لٌد فى  52222.222جمٌل شحته مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 1المجاورة  4شمه  56حٌه ، بجهة : وحدة بالمطعه عمومٌه وتورٌد السٌرامٌن والبورسلٌن واالدوات الص

عن تصنٌع وتورٌد  15121برلم  22222226، لٌد فى  12222.222دمحم فرج دمحم رشاد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 دور ارضً 61لطعة  1منشآت معدنٌة ابواب وشبابٌن ومعدات محاجر ، بجهة : مجاورة 

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال اٌهاب عالء نجاح حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 سنتر الفتوح 13محل رلم  31عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : مجاورة  15145برلم  22222211

عن مكتب هندسً  15111برلم  22222212، لٌد فى  122222.222هٌثم أحمد البدوى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

واالستثمار العمارى والمماوالت واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ) والتورٌدات العمومٌة ما عدا أجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد 

 االردنٌة -مجمع نجوم الصفا  -عمارة د  - 125العمالة ( ، بجهة : شمة 

عن تورٌد مستلزمات  15116برلم  22222224، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم علً علً محمود  ،  -  64

 االدردنٌة 6مكتب رلم  - 2222المصانع والتورٌدات الكهربائٌة ، بجهة : مول سٌنكو 



 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

تجارة عن  15114برلم  22222223، لٌد فى  22222.222بسنت اشرف دمحم عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 محل ارضً - 126لطعة  - 13المفروشات ، بجهة : مج 

عن تجارة  15121برلم  22222221، لٌد فى  52222.222دمحم سمٌر السٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 MC 325ب مول مكه مركز المدٌنه لطعه  1وتورٌدات االدوات الكهربائٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  15132برلم  22222222، لٌد فى  35222.222 الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان دمحم عوض هللا -  61

 ارضً 121عمار  64ادوات تجمٌل كوافٌر حرٌمً ، بجهة : مجاورة 

عن ورشة  15143برلم  22222211، لٌد فى  122222.222عبدالناصر السٌد دمحم عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 دور ارضً -/ب مركز سٌنا التجارى 1بجهة : محل  خراطه ،

عن تورٌدات عمومٌة  15141برلم  22222212، لٌد فى  52222.222دمحم حامد دمحم العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

مدخل  -ثانً علوي بالدور ال 1ومستلزمات مصانع ) فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة( ، بجهة : شمه 

 االردنٌة -مول المدس  - 1

عن كافترٌا  12462برلم  22222212، لٌد فى  52222.222سعٌد صالح سلطان عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 31سوق المجاورة  11، بجهة : المحل رلم 

عن كافترٌا  12462برلم  22222212، لٌد فى  52222.222سعٌد صالح سلطان عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 31سوق المجاورة  16، بجهة : 

عن الامه وتشغٌل  5251برلم  22222211، لٌد فى  122222.222دمحم عبدهللا السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

عنبر أ نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌرة  21و22مصنع لتجمٌع خطوط االنتاج االستانلس ستٌل والتنكات ، بجهة : الوحدة رلم 

C2 

عن الامه وتشغٌل  5251برلم  22222211، لٌد فى  122222.222دمحم عبدهللا السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 32محل  1مصنع لتجمٌع خطوط االنتاج االستانلس ستٌل والتنكات ، بجهة : مصرٌه سنتر 

، لٌد فى  12222.222ونمل عمال الشركات احمد مدحت كمال انور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مكتب رحالت داخلٌة -  14

 64مجاورة  2محل  33عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : عمارة  15112برلم  22222211

عن تعبئه  15126برلم  22222226، لٌد فى  22222.222احمد عادل ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 63مجاورة  11مدخل أ عمارة  4وتغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : وحدة رلم 

عن تورٌدات  15123برلم  22222223، لٌد فى  122222.222ماهر سالم عبدالعاطى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 الدولى مركز الحجازى 1كهربائٌة ومستلزمات مصانع وصٌانة ، بجهة : محل 

عن  15151برلم  22222216، لٌد فى  122222.222عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 14الحً الحادي عشر مجاوره  262تورٌد وتركٌب الزجاج وااللومنٌوم ، بجهة : لطعه 

عن تجارة ادوات  15162برلم  22222216، لٌد فى  12222.222جهان دمحم حسن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 42/ سنتر الزهور / مجاورة  126التجمٌل المحلٌة ومنظفات ، بجهة : محل رلم 

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات هبه جمال دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 13شمة  44مجاورة  3ت داخلٌه ونمل عمال الشركات ، بجهة : عمارة عن مكتب رحال 15113برلم  22222223

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال احمد اشرف عطٌه عبد الجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

/  3/ منطمه  لطاع س 251عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الدور االرضً / لطعه  15111برلم  22222224

 12الحً 



 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

، لٌد  15222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات عبدهللا علٌوه الشحات عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سنتر الفتوح - 14محل  - 31عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : مجاورة  15622برلم  22222222فى 

عن معالجة حرارٌة  15116برلم  22222225، لٌد فى  12222.222 الزٌاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عطا فتحً دمحم -  12

 B3مجمع الصناعات الصغٌرة  62، بجهة : وحدة رلم 

عن مكتب مماوالت  15153برلم  22222212، لٌد فى  52222.222هانً فتحً شحاته علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 14لطعه رلم  - 42مجاورة  - 5ٌدات وتطوٌر عماري ، بجهة : شمه رلم عامة وتور

، لٌد فى  12222.222مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات صالح السٌد غانم دمحم غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 تمسٌم تجارٌٌن 64لطعة  25رة عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : البدروم مجاو 15124برلم  22222226

عن تعبئة وتجارة  15165برلم  22222211، لٌد فى  25222.222رامً دمحم مصطفً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الدور الثانً - 42سنتر مجاورة  111مواد غذائٌة ، بجهة : محل رلم

، لٌد  12222.222لشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات رءوف اشرف سعٌد ا -  16

 لطاع أ الحى العاشر 132عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : لطعة  15111برلم  22222211فى 

عن تورٌد  15111برلم  22222222، لٌد فى  22222.222العجمً لتورٌد وجبات المصانع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 66مجاورة  - 4عماره  - 2جبات مصانع ، بجهة : شمه و

عن تورٌد مواد  15122برلم  22222226، لٌد فى  12222.222احمد دمحم السمان تمساح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 44مجاورة  1عمارة  1بناء ، بجهة : شمه 

عن تورٌد  15125برلم  22222226، لٌد فى  52222.222رانٌا عبد الوهاب محمود عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 المإجر عبدالوهاب محمود حسٌن - 31مجاوره  1شمه  2مستلزمات المصانع والصناعات التكمٌلٌه ، بجهة : لطعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  52222.222احمد دمحم كامل دمحم وشرٌكة السٌد ممتاز عبدالعظٌم   شركة  ،   مماوالت عامة  ،رأس مالها    -  1

 262الوحدة  -الدور االول  -، عن مماوالت عامة ، بجهة : مول الجوهرة  15134برلم  22222222

زل والنسٌج والمالبس الجاهزة والمفروشات والستائر لدي الغٌر  احمد ابراهٌم حسٌن وشرٌكه   شركة  ،   تصنٌع وتجارة الغ -  2

، عن تصنٌع وتجارة الغزل والنسٌج والمالبس الجاهزة  15123برلم  22222226،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها   

 االردنٌه -والت الدور االول مول الصباح للهندسة والمما - 5عماره   - 1والمفروشات والستائر لدي الغٌر ، بجهة : مكتب 

على دمحم خلف وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ما عدا خدمات الكمبٌوتر   ،رأس مالها    -  3

، عن مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ما عدا خدمات الكمبٌوتر ، بجهة :  15121برلم  22222223،لٌدت فى  122222.222

 تمسٌم شرطة 1مجاورة  145عمارة  3وحدة رلم 

عبدالرحمن عثمان السٌد عثمان وشركاه   شركة  ،   تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة ومستلزمات المصانع  ،رأس مالها    -  4

، عن تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة ومستلزمات المصانع ، بجهة : مركز  15164برلم  22222211،لٌدت فى  522222.222

 الدور االول - 16مكتب رلم  - 2222سٌنكو 

عادل شكري صبحً بدر وشرٌكه   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع ولف المحركات الكهربائٌة والتورٌدات  -  5

 22222223،لٌدت فى  52222.222العمومٌة ) فٌما عدا تورٌدات أجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة (  ،رأس مالها   



 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

ة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع ولف المحركات الكهربائٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا تورٌدات ، عن الام 15112برلم 

 6المنطمة الصناعٌة جنوب غرب أ - 12أجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة ( ، بجهة : لطعة رلم 

ومستلزمات التعبئة والتغلٌف  ،رأس مالها   شركة أشرف شفٌك ابو الٌزٌد جمعه وشرٌكته   شركة  ،   تورٌد الكرتون  -  6

ج  4، عن تورٌد الكرتون ومستلزمات التعبئة والتغلٌف ، بجهة : محل رلم  15131برلم  22222212،لٌدت فى  15222.222

 الدور العلوي 36مجاورة  2بمشروع هاٌدي سنتر 

،لٌدت  52222.222نٌوماتٌن(  ،رأس مالها    -لٌن ادهم صالح وشرٌكه هشام دمحم   شركة  ،   تورٌدات عمومٌة ) هٌدرو -  1

 -برج ج  -ابراج احالم  - 11نٌوماتٌن( ، بجهة : محل  -، عن تورٌدات عمومٌة ) هٌدرولٌن  15155برلم  22222213فى 

 االردنٌة

، عن  15126برلم  22222226،لٌدت فى  32222.222احمد صالح وشرٌكة   شركة  ،  مطعم وكافٌترٌا  ،رأس مالها    -  1

 مركز المدٌنه MC1بالمنطمه  11بمول االمل بالمطعه رلم  -(  111 -111 -116مطعم وكافٌترٌا ، بجهة : الحالت ارلام )

شركة احمد عبد الحمٌد عبد الصبور وشرٌكته   شركة  ،  تسجٌل مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الطبٌة  -  2

والمطهرات والمنظفات والمبٌدات لدي الجهات المختصة وتصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر وتوزٌعها  ،رأس الخاصة باالعشاب الطبٌة 

، عن تسجٌل مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة  15161برلم  22222211،لٌدت فى  52222.222مالها   

ي الجهات المختصة وتصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر وتوزٌعها الطبٌة الخاصة باالعشاب الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌدات لد

 لسم العاشر من رمضان 22بالدور االول فوق االرضً المجاورة  1شمة  11، بجهة : عمارة 

 122222.222شركة دمحم سبع وشركاه   شركة  ،   تورٌدات عمومٌة واعمال المحاجر والمماوالت العامه  ،رأس مالها    -  12

دور  14، عن تورٌدات عمومٌة واعمال المحاجر والمماوالت العامه ، بجهة : وحده رلم  15122برلم  22222226،لٌدت فى 

 أ ( 31سوق المجاورة ) -سنتر الفتوح  -اول علوي 

عماله  اٌمن دمحم عبدالرازق دمحم وشرٌكه   شركة  ،   تورٌدات عمومٌة ماعدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد ال -  11

، عن تورٌدات عمومٌة ماعدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر  15131برلم  22222222،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها   

 63المجاورة  - 14عمارة  - 23واالنترنت وتورٌد العماله ، بجهة : شمه رلم 

 22222211،لٌدت فى  52222.222ها   إٌمان حنفً وشرٌكتها   شركة  ،  تصنٌع المنسوجات بكافة انواعها  ،رأس مال -  12

 C8المنطمة الصناعٌة  62، عن تصنٌع المنسوجات بكافة انواعها ، بجهة : المطعة رلم  15113برلم 

شركة دمحم علً احمد علً وشرٌكه   شركة  ،   تورٌد كافة المالبس واالدوات واالجهزة الرٌاضٌة وادارة المنشؤت الرٌاضٌة  -  13

، عن تورٌد كافة المالبس  15115برلم  22222212،لٌدت فى  122222.222بس العسكرٌة(  ،رأس مالها   ) فٌما عدا المال

الدور البدروم مول  62واالدوات واالجهزة الرٌاضٌة وادارة المنشؤت الرٌاضٌة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : محل رلم 

 11 لطعة رلم mc1مركز المدٌنة التجاري منطمة  1االمل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

محو/شطب السجل  تم  تم   22222224، وفى تارٌخ    12662محمود مختار دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد

تم    22222226، وفى تارٌخ    1566مكتب رحالت دمحم عاشور دمحم دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد

، وفى    1566،  سبك لٌده برلم :  مكتب دمحم عاشوردمحم دمحم ابراهٌم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  ،  تاجر فرد    - 3

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد   22222226تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     22222226، وفى تارٌخ    13166دمحم رمضان محمود كٌالنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم محو المٌد

، وفى تارٌخ    12332مكتب امال انور شاكر مرلص للرحالت ونمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد   22222222

ل  تم محو/شطب السج   22222222، وفى تارٌخ    13211حسٌن عبدالرحٌم دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    5521عاٌده السٌد احمد عبدالمنعم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    15122مصطفً صالح احمد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌدالسجل  

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    2132امٌنة حرز مصطفى النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   12153رلم عادل معزوز اندراوس عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  1

 جنٌه   62222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   12246رباب عصام حامد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   522222.222صبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   15515اسالم السٌد حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   52222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   6126لٌده برلم  البواب لالعمال الهندسٌه والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك -  4

 جنٌه   1522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   6126عبدالرحمن دمحم حسٌن احمد غانم البواب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1522222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   المال , وصف التؤشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   11662دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   52222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   12161الكتامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  نادر ابراهٌم عبد الحمٌد -  1

 جنٌه   52222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال ,  22222212وفً تارٌخ ،   15121دمحم عبدالفتاح دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222212وفً تارٌخ ،   15122عبدالفتاح دمحم سالم جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222211وفً تارٌخ ،   1212د سعده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صبرى حمدى السعٌ -  12

 جنٌه   122222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222211وفً تارٌخ ،   15511ثرٌا لطفى صدلى سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   52222.222لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   6126عالء ابراهٌم ابو الفضل السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   2222222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22222212وفً تارٌخ ،   5164اهٌم محسن للتورٌدات العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مإسسه احمد ابر -  13

 جنٌه   522222.222رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   11222دمحم عوٌس حسٌن عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   11111صالح ابراهٌم متولى سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

  جنٌه  522222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   12225عبدالحمٌد عبدالحمٌد دمحم جادالحك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   252222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211ارٌخ ، وفً ت  2141امام ابراهٌم عبدالبصٌر زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   42222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   11321مكتب رحالت ونمل عمال الشركات بشٌر فكرى مسلم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   52222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل   22222222

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   1663دمحم فتحى دمحم سلٌمان داإد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   522222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   15621سبك لٌده برلم  حازم دمحم محمود دٌاب  تاجر فرد ،، -  22

 جنٌه   252222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   12432شرٌن صبرى هاشم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   42222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   2611مكتب نمل عمال دمحم احمد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1222222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   2611مكتب دمحم احمد دمحم لتجارة السٌارات والرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1222222.222ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤش  22222223تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   2122السٌد صالح على دمحم المزاز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   15222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   12621عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  تامر سمٌر محمود دمحم -  25

 جنٌه   52222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  12511فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام ابو المحاسن ابراهٌم السٌد ، تاجر  -  1

 مول الهدى -الحى السادس  - 14الـتؤشٌر:   ، الوحده االدارٌه عمار 

وفً  15121مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ومصانع السٌد عوض السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الحى العاشر  - 1منطمة  -لطاع أ  - 325تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة  22222222تارٌخ 

وفً  15622مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات عبدهللا علٌوه الشحات عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 سنتر الفتوح  - 14محل  - 31 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مجاورة 22222222تارٌخ 

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  15122مصطفً عبدالناصر عبدالوهاب عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

  B3/ مجمع الصناعات الصغٌره  222العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  12226   دمحم ابراهٌم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  5

 الماسه مول  MC3 41ارضً عماره ب لطعه  6الـتؤشٌر:   ، وحده رلم 

 22222223وفً تارٌخ  15112مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال دمحم ابراهٌم عٌد دمحم واكد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 علوى سنتر الفتوح لسم ثان  1محل رلم  31ؤشٌر:   ، مجاورة تم تعدٌل العنوان , وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    22222223وفً تارٌخ  15126دمحم فتحى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  521لطعة  32، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15123ماهر سالم عبدالعاطى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 مركز الحجازى الدولى  1الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15111احمد حسنٌن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 42بسنتر المجاورة  111الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم  22222223وفً تارٌخ  15124ٌومى للسٌرامٌن واألدوات الصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مإسسة حازم ب -  12

 الحى الخامس عشر 226الدور االرضً لطعة  21تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15121دمحم عبدالنبً على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لطاع ب 634الـتؤشٌر:   ، محل دور ارضً لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15122مصطفً صالح احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 المرحلة الثانٌة مركز المدٌنة  3الدور االرضً لطعة  A1الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  15122دمحم عبدالعزٌز دمحم مصطفً باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  MC2 - 32الدور االخٌر بمول سٌنكو التجارى مركز المدٌنة لطعة  3وصف الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15125  محمود ناجح دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  14

 12الحى  123عمارة  3الـتؤشٌر:   ، شمة 



 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

وفً تارٌخ  15115مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات دمحم دمحم معٌنً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  14الحً  -لطاع هـ  141لطعه  -ً تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الدور االرض 22222224

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  15114جمٌل شحته مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 1المجاورة  4شمه  56الـتؤشٌر:   ، وحدة بالمطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224فً تارٌخ و 15112احمد رفاعً عبدالهادي رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 جنوب الجمركٌة  6المنطمه الصناعٌة امتداد أ 5وصف الـتؤشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  15112احمد رفاعً عبدالهادي رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ادي رفاعًوصف الـتؤشٌر:   ، بردٌن ملن رفاعً عبداله

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  12615ربٌع مختار صمٌدة شناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 B3شرق  42الـتؤشٌر:   ، مجمع تبارن الصناعى وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  15113حمدي عبدالحكٌم راتب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  MC39 -لطعه رلم -المباركٌة مول  - 22وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  11421سمٌر عبدالمسٌح عازر تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

   2ام سً  32الكمال سنتر لطعه رلم  112وصف الـتؤشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  12615ربٌع مختار صمٌده شناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 B3شرق  42الـتؤشٌر:   ، مجمع تبارن الصناعى وحدة رلم 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22222225وفً تارٌخ  15116عطا فتحً دمحم الزٌاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  B3مجمع الصناعات الصغٌرة  62الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  5164مإسسه احمد ابراهٌم محسن للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 MC3Vلطعة  4نموذج أ الدور االول الصفا مول  122العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  15121دمحم عبدالفتاح دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لطاع أ الحى العاشر 241الـتؤشٌر:   ، لطعة 

, وصف تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  15111رجب دمحم عبدالعزٌز حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  55مجاورة  22مدخل أ / عمارة  11الـتؤشٌر:   ، شمه 

وفً  15111مكتب احمد عبدالعاطى دمحم عٌسً للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 د الحى العاشر  1425تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطاع د لطعة رلم  22222225تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  15122عبدالفتاح دمحم سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لطاع أ منطمة الحى العاشر  241الـتؤشٌر:   ، لطعة 

, وصف تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  15112مٌنا عادل نظٌر جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  c1-المنطمة الصناعٌة  IX i-j-kالـتؤشٌر:   ، المصنع الكئن بالدور الثانى والممام على لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  15112مٌنا عادل نظٌر جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش عبده محمود من ش عمر المختار 1الـتؤشٌر:   ، 

 22222226وفً تارٌخ  14316االغا للمماوالت العمومٌه والتجارة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مإسسه -  31

 الجوهرة مول االردنٌة 423تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  15121دمحم فرج دمحم رشاد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 دور ارضً  61لطعة  1الـتؤشٌر:   ، مجاورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  15125رمضان دمحم سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  46 - 45مجاورة  22دور ارضً عمارة  2الـتؤشٌر:   ، شمة 

وفً تارٌخ  15124مال الشركات صالح السٌد غانم دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رحالت داخلٌة ونمل ع -  34

 تمسٌم تجارٌٌن 64لطعة  25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، البدروم مجاورة  22222226

تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم  22222226وفً تارٌخ  14215تامر دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 تعدٌل العنوان وحول لرئٌسً 114لطعه رلم  C8، منطمه صناعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    22222226وفً تارٌخ  14215تامر دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  111لطعه  C8، المنطمه الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  15132وض هللا الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم ع -  31

 ارضً 121عمار  64الـتؤشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  15122اٌمن عطٌه جرس سفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  12الحً  - 151لطعه  - 1الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان  22222222وفً تارٌخ  15133عبدالرحمن نعمان محروس عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بمشروع مجمع جرٌن الند للصناعات 4عنبر  - 421, وصف الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  11241برلم     سماح امٌن سعد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  42

 / أ31بالدور االرضً  31الً محل رلم  42الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  15121حسن حسن احمد حسن شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  52مجاوره  / 126لطعه  2الـتؤشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  15132زردق لبٌع وتورٌد اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ارضً 1أ شمة  11عمارة  55العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212ً تارٌخ وف 11443احمد نبٌل متولى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 3/ شمه  6/ مج  113الـتؤشٌر:   ، المطعه رلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15142ضٌاء لبٌب دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 للصناعات  1مجمع س  -( عمار )ب( 1الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15136دمحم عبدالوهاب صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  12الحى ال  -ن  611الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً لطعة 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22222212وفً تارٌخ  15325دمحم كرٌم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 36مج  - 2هاٌدي سنتر  -نموذج د الدور االول علوي  3الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  15132انطونٌوس جاسر جمٌل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  6المنطمه الصناعٌة جنوب غرب أ  - 412وصف الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15131 أشرف حسٌن محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  41

 / مول الجوهرة / االردنٌة  441الـتؤشٌر:   ، الوحده 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 22222212وفً تارٌخ  3151عبد العظٌم دمحم عبد العظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 طرٌك بلبٌس 324الـتؤشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15143عبدالناصر السٌد دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 دور ارضً -/ب مركز سٌنا التجارى 1الـتؤشٌر:   ، محل 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15144عبدهللا سعٌد دمحم محمود بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 14لطاع هـ الحى  211لطعة  1الـتؤشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  15142مإسسة محجوب للمماوالت واالستثمار العماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش جنوب الحى العاشر مساكن عثمان ثانى 1شمة  61العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

وفً تارٌخ  15145مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال اٌهاب عالء نجاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 سنتر الفتوح 13رلم محل  31تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مجاورة  22222211

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  1416عبدالمطلب عبدالحمٌد محمود لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الحى الثانى عشر  3لطاع هـ منطمة  111وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة 

وفً تارٌخ  1416فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب عبدالمطلب عبدالحمٌد محمود لطب للرحالت ونمل العمال ، تاجر -  55

 الحى الثانى عشر  3لطاع هـ منطمة  111تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة  22222211

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  14121احمد دمحم مصٌلحى مرسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 مركز المدٌنة  -مول الجوهرة  - 316ده وصف الـتؤشٌر:   ، وح

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15141عبدالرحمن دمحم عطٌه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 14/ الدور االرضً / الحً  2/ لطاع د / منطمه  253الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15222،  سبك لٌده برلم     حبٌب لتجاره وبٌع السٌارات ، تاجر فرد -  51

 الـتؤشٌر:   ، طحا المرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15151علً صالح امٌن عجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 6مج  - 1شمه  - 33الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم  22222212وفً تارٌخ  15141سٌن حسن للرحالت ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب حسٌنً ح -  62

 جنوب الحً العاشر  - 23شمه  15تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

, وصف الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  15141دمحم حامد دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 االردنٌة  -مول المدس  - 1مدخل  -بالدور الثانً علوي  1، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  15152عبدالرحمن ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 نموذج د  -مدخل ب  - 1شمه  - 22عمارة  - 32وصف الـتؤشٌر:   ، مجاورة 

وفً  15154مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات الن شحاته موسً عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  11الحً  - 16مجاورة  - 42عمارة  - 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمه  22222212تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12462رلم    سعٌد صالح سلطان عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  64

 31سوق المجاورة  11الـتؤشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12462سعٌد صالح سلطان عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 31سوق المجاورة  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15146ود احمد عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محم -  66

 / عمارة ج / مركز المروة / االردنٌة 23الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم 

ل العنوان , تم تعدٌ 22222212وفً تارٌخ  15152ٌاسر عبدالمنعم فتوح بدر شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 12الحً  - 123عمارة  - 3وصف الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12112دمحم فتحى السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 زمام ابراهٌم العاٌدي  -حوض العمارة عزبة الشرلاوي  42الـتؤشٌر:   ، لطعه رلم 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15153شحاته علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانً فتحً  -  62

 14لطعه رلم  - 42مجاورة  - 5الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12232راندا رإوف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بساتٌن االسماعٌلٌة -المنطمه الصناعٌه  -بالمنطمه التاسعه  126،  الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12462سعٌد صالح سلطان عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  31سوق المجاورة  11الـتؤشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15142فرد ،  سبك لٌده برلم    عزت عبدالحافظ مهدي جابر ، تاجر  -  12

  12الحً  -لطاع ن  -( 21الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً لطعه )

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  14163عبدالرحمن جوٌدة عبدالنبى جوٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 كاٌرو مول  11222بلون  6عمار رلم  2، محل رلم  وصف الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  15152سلمان الدٌب زٌدان سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  1مربع  - 14مجاورة  12الـتؤشٌر:   ، العمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  15151سبك لٌده برلم     عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  15

  14الحً الحادي عشر مجاوره  262وصف الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  1212صبرى حمدى السعٌد سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

فً  413كمال الوكٌل عزبه الصوامع بملن هٌثم دمحم مصطفى ) الغاء فرع بالتؤشٌر رلم  شارع 1الـتؤشٌر:   ، زفتى عمار رلم 

2222/2/16 ) 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  15156مصطفً دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 63بالمجاورة  32بالعمارة رلم  2الـتؤشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  15162جهان دمحم حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  42/ سنتر الزهور / مجاورة  126الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  15151مصطفً عبد الرسول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ب 3لطعة  41الـتؤشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  5251دمحم عبد هللا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  C2عنبر أ نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌرة  21و22ؤشٌر:   ، الوحدة رلم الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  14225علمى لتجارة وتورٌد مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 دور ارضى  533لطعه  12وصف الـتؤشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  14225البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     علمى لتجارة وتورٌد مواد -  12

  42نموذج و مج 1مربع  4عمارة  11وصف الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    22222211وفً تارٌخ  2664احمد عادل فوزى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  1/ مج  14ل بالمطعه ، مح

وفً تارٌخ  15163مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات جابر سعٌد جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الحً العاشر - 1لطاع  - 1لطعه  - 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم  22222211

وفً تارٌخ  15162كات مٌالد اسحاق شحاته سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشر -  15

 12لطاعه د الحً  416تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعه  22222211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15161دمحم حبٌب ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 6مهندسٌن مج  22تؤشٌر:   ، لطعه الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  5251دمحم عبدهللا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  C2عنبر أ نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌرة  21و22الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  5251رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا السٌد ابراهٌم ، تاجر ف -  11

  32محل  1الـتؤشٌر:   ، مصرٌه سنتر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15166دمحم فوزي دمحم العشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 41 مجاورة - 3مربع  25عمارة  2الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15165رامً دمحم مصطفً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الدور الثانً  - 42سنتر مجاورة  111الـتؤشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل  22222211تارٌخ وفً  14225علمى لتجارة وتوزٌع المواد الغذائٌه بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 42نموذج و مج  1مربع  4عمارة  11العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  15162جمال عبدالوهاب دمحم غله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  211ونصف  211و  216لطعة  32الـتؤشٌر:   ، مجاورة 

وفً تارٌخ  15112رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات احمد مدحت كمال انور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب -  23

 64مجاورة  2محل  33تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة  22222211

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22222211وفً تارٌخ  2126امٌر كامل حسن عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الدور االرضً -الـتؤشٌر:   ، منشاه التحرٌر 

وفً  15111مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات رءوف اشرف سعٌد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لطاع أ الحى العاشر 132تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة  22222211تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  15114روحٌة عبدالمنعم دمحم ابو الغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  2/  16وصف الـتؤشٌر:   ، مركز الحى التاسع لطعة 

الـتؤشٌر:    تم تعدٌل العنوان , وصف 22222211وفً تارٌخ  15112رضا السٌد طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  36سوق المجاورة  2، هاٌدي سنتر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  13112سامً عبدالفتاح علً عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 المنطمه الصناعٌة الثانٌة - tv9الـتؤشٌر:   ، الدور االول علوي بالمنطمه شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هٌثم احمد البدوي سلٌم -  22

 / عمارة د / مجمع نجوم الصفا / االردنٌة  125الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  1656سامى فرج مصلحى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 C2مجمع الصناعات الصغٌرة  -نموزج أ  -عنبر أ  3، الوحده رلم    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  1353لدرٌة عبدالعزٌز عبدالحمٌد اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 112وصف الـتؤشٌر:   ، المجاورة التاسعة لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15111فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد اٌمن احمد احمد سعٌد ، تاجر -  122

 الدور الثانً  51مجاورة  221الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12534احمد هشام احمد الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 المنطمة الجنوبٌة  -ذج ب نمو - 211الـتؤشٌر:   ، لطعة 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  11222مها حسٌن عرفه دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 B1عنبر أ الدور االرضً مجمع كٌنج المنطمة الصناعٌة  36,   35الـتؤشٌر:   ، الوحدتٌن رلمً 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  15116رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم عبد المولً عبد ال -  125

 3مجمع الصناعات الصغٌرة بً  41وصف الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  1656سامً فرج مصلحً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

  C2مجمع الصناعات الصغٌرة  -نموزج أ  -عنبر أ  3الوحدة رلم الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  13112سامى عبدالفتاح على عبدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 المنطمه الصناعٌة الثانٌة  - tv9الـتؤشٌر:   ، الدور االول علوي بالمنطمه شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15111هٌثم أحمد البدوى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 االردنٌة  -مجمع نجوم الصفا  -عمارة د  - 125الـتؤشٌر:   ، شمة 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22222212وفً تارٌخ  12534احمد هشام احمد الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 المنطمة الجنوبٌة  -نموذج ب  - 211الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  15112احمد سالم السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الحى التاسع  - 62مجاورة  - 12عمار رلم  -الـتؤشٌر:   ، محل دور ارضً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  15112عبدهللا دمحم عبده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  12مجاورة  - 11الـتؤشٌر:   ، بدروم لطعه 

 تم تعدٌل العنوان , 22222222وفً تارٌخ  15111العجمً لتورٌد وجبات المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 66مجاورة  - 4عماره  - 2وصف الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  5262دمحم عبدالرإف ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 مركز المدٌنة  -مول الصباح  5الدور االول علوي عمار رلم  2وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم 

وفً  2611 احمد دمحم لتجارة السٌارات والرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب دمحم -  114

 بلون هـ  -مدخل ب  - 21عمارة  - 32مجاورة  - 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة  22222223تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  2611د ،  سبك لٌده برلم    مكتب نمل عمال دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فر -  115

 بلون هـ  -مدخل ب  - 21عمارة  - 32مجاورة  - 2وصف الـتؤشٌر:   ، شمة 

وفً تارٌخ  15113مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات هبه جمال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 13شمة  44مجاورة  3ٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة تم تعد 22222223

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15114بسنت اشرف دمحم عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 محل ارضً - 126لطعة  - 13الـتؤشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  15122،  سبك لٌده برلم     زٌنب دمحم عبد السالم عبد الحً ، تاجر فرد -  111

 سنتر الزهور 42ه  الدور االرضً مجاورة  2وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  15111محمود اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

  46/ مجاورة  6/ عمارة  14، شمه وصف الـتؤشٌر:   

وفً تارٌخ  15111مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال احمد اشرف عطٌه عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 12/ الحً  3لطاع س / منطمه  251تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً / لطعه  22222224

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  15116محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم علً علً  -  121

 االدردنٌة  6مكتب رلم  - 2222الـتؤشٌر:   ، مول سٌنكو 



 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

وفً تارٌخ  15112مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال نجالء احمد حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  1/ شمه  25/ مجاورة  31عدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعه تم ت 22222224

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  15115عبد العزٌز الزاهً للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 12الحً  123عمارة  3وصف الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  15121طٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء عبداللطٌف السٌد عبدالل -  124

  66/ مجاورة  164وصف الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً / لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  12212كرٌم عباس ابراهٌم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  6بالدور االرضً ومٌزاٌٌن بالمنطمه الصناعٌة جنوب غرب أ 111لطعه رلم  الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  15122احمد دمحم السمان تمساح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 44مجاورة  1عمارة  1الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  15125فرد ،  سبك لٌده برلم     رانٌا عبد الوهاب محمود عٌاد ، تاجر -  121

 المإجر عبدالوهاب محمود حسٌن - 31مجاوره  1شمه  2وصف الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  15123سالمه شبل ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 1ب مدخل ب الدور الثانى شمه 1شارع  1، المصرٌه سنتر   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  15126احمد عادل ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 63مجاورة  11مدخل أ عمارة  4الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  15124فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام حسن دمحم اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر -  132

 مجمع مبارن الصناعً  المإجر هناء السٌد مصطفً  21وصف الـتؤشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  15121دمحم سمٌر السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

  MC 325ب مول مكه مركز المدٌنه لطعه  1ؤشٌر:   ، الـت

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222222وفً تارٌخ  12246رباب عصام حامد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ئٌة والمماوالت العامةتجارة وتورٌد االدوات الكهربا

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222222وفً تارٌخ  2232سعاد دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 لف محوالت ومحركات

تم تعدٌل النشاط , 22222222وفً تارٌخ  1612مدحت دمحم محفوظ دمحم خلٌفه منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التؤشٌر:  تؤجٌر السٌارات والشحن والتفرٌغ والمماوالت العامة وتؤجٌر معدات ثمٌلة وخفٌفه ومولدات والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222222وفً تارٌخ  12226تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم على سلٌمان ، -  4

 اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة فً حدود المسرح به

تم تعدٌل النشاط , 22222224وفً تارٌخ  15652عبد الظاهر عاطف عبد الظاهر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تورٌدات كهربائٌة وتورٌد مستلزمات المصانع وصف التؤشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 22222225وفً تارٌخ  13122مإسسة الدٌب لنمل وشحن البضائع للغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التؤشٌر:  تجارة وتدوٌر المخلفات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222225وفً تارٌخ  15616شعبان السٌد دمحم الحسٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اصبح النشاط تجارة زٌوت السٌارات ومغسلة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222225وفً تارٌخ  13211شرٌهان عبدالحمٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر:  تصنٌع مواد كٌماوٌة وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222226وفً تارٌخ  1232الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا صبرى عبد -  2

 اضافة نشاط تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  11222دمحم عوٌس حسٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 6من المجموعة  36والفمرة  12التؤشٌر:  استٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222212وفً تارٌخ  12232راندا رإوف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تورٌد مستلزمات مصانع وتصنع االلومٌتال وحدٌد الكرٌتال ومستلزمات المصانع

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222213وفً تارٌخ  14321برلم   فتحى على حسن حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  12

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة (

 تم تعدٌل النشاط , وصف22222216وفً تارٌخ  4463دمحم ممدوح حسٌن احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  مكتب تؤجٌر معدات وسٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222216وفً تارٌخ  15611منصور محسن منصور غنٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة (

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222212وفً تارٌخ  1242فولً عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الوتٌدي -  15

 ( 12162/  311تدرٌب اعالمً وتنمٌة بشرٌة  ) بموافمة امنٌة رلم 

لنشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل ا22222212وفً تارٌخ  1242الوتٌدى للدعاٌة واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ( 12162/  311تدرٌب اعالمً وتنمٌة بشرٌة  ) بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  11115وائل سامى اسعد غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  اضافة نشاط التصدٌر

وفً  2611والرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم احمد دمحم لتجارة السٌارات  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  اصبح النشاط / تجارة السٌارات والرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات22222223تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  2611مكتب نمل عمال دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر:  اصبح النشاط / تجارة السٌارات والرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات

تم تعدٌل 22222223وفً تارٌخ  1452مكتب رحالت احمد دمحم بركات احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 حالت داخلٌة ونمل عمال الشركاتالنشاط , وصف التؤشٌر:  مكتب ر

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222224وفً تارٌخ  12116دمحم محمود على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافة نشاط مماوالت عامة وتجارة اللمبات اللٌد واالخشاب وتجارة وتورٌد االلمشة والمنسوجات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  2122 المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد صالح على دمحم -  22

 التؤشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222221وفً تارٌخ  12412دمحم رفعت عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 بنور ( وتجمٌع معدات ترمٌل ودهان -جلب  -)اعمدة التؤشٌر:  اصبح النشاط تشغٌل معادن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222221وفً تارٌخ  11451داود بان لمواد التعبئة والتغلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر:  تورٌد وتجارة مواد التعبئة والتغلٌف

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

وفً تارٌخ  15112مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال دمحم ابراهٌم عٌد دمحم واكد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222223

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  15111رجب دمحم عبدالعزٌز حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  15142مإسسة محجوب للمماوالت واالستثمار العماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15146احمد محمود احمد عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  15152ٌاسر عبدالمنعم فتوح بدر شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 22222211وفً تارٌخ  15112رضا السٌد طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  13112سامً عبدالفتاح علً عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222223وفً تارٌخ  15124لسٌرامٌن واألدوات الصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مإسسة حازم بٌومى ل -  1

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15124مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات صالح السٌد غانم دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 كة , وصف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشر22222226

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  15156مصطفً دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15163مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات جابر سعٌد جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222211

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  15122زٌنب دمحم عبد السالم عبد الحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت22222212وفً تارٌخ  15142عزت عبدالحافظ مهدي جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15111احمد اٌمن احمد احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع22222212وفً تارٌخ  12534احمد هشام احمد الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  15122احمد دمحم السمان تمساح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22222224وفً تارٌخ  15113حمدي عبدالحكٌم راتب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  15152سلمان الدٌب زٌدان سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  15151عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15111مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات رءوف اشرف سعٌد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222211

وفً  15121اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ومصانع السٌد عوض السٌد دمحم ، ت -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222222تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  15121دمحم فرج دمحم رشاد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  15133فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن نعمان محروس عبدالرحمن ، تاجر -  23

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15154مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات الن شحاته موسً عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222212

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  15112هللا دمحم عبده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  15111العجمً لتورٌد وجبات المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15111الت داخلٌة ونمل عمال احمد اشرف عطٌه عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب رح -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222224

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  15122مصطفً عبدالناصر عبدالوهاب عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التؤشٌر: خاص الشركة ,

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  15122اٌمن عطٌه جرس سفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15145مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال اٌهاب عالء نجاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ع الشركة , وصف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نو22222211

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  15151مصطفً عبد الرسول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  15111محمود اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15111احمد حسنٌن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  15116فتحً دمحم الزٌاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عطا  -  34

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15162مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات مٌالد اسحاق شحاته سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  15161دمحم حبٌب ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  15121دمحم سمٌر السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15125محمود ناجح دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  15112مٌنا عادل نظٌر جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15136دالوهاب صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عب -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15151علً صالح امٌن عجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  15165، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامً دمحم مصطفً احمد  -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15111هٌثم أحمد البدوى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  15123ك لٌده برلم   سالمه شبل ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  15112احمد رفاعً عبدالهادي رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  12615رلم   ربٌع مختار صمٌدة شناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  46

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  15121حسن حسن احمد حسن شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15112اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات احمد مدحت كمال انور ، ت -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222211

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  15115عبد العزٌز الزاهً للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  15114ر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمٌل شحته مصطفى دمحم ، تاج -  52

 التؤشٌر: خاص



 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 نوع 22222222وفً تارٌخ  15132زردق لبٌع وتورٌد اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  15162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عبدالوهاب دمحم غله -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  1656سامً فرج مصلحً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15112حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال نجالء احمد -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222224

وفً  15622مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات عبدهللا علٌوه الشحات عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 صف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , و22222222تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  15132اٌمان دمحم عوض هللا الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  15143عبدالناصر السٌد دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 لتؤشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  15144عبدهللا سعٌد دمحم محمود بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  15114روحٌة عبدالمنعم دمحم ابو الغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص وصف

وفً تارٌخ  15113مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات هبه جمال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222223

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15114بسنت اشرف دمحم عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  15122دمحم عبدالعزٌز دمحم مصطفً باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15115مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات دمحم دمحم معٌنً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222224

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك22222212وفً تارٌخ  15142ضٌاء لبٌب دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222212وفً تارٌخ  15141مكتب حسٌنً حسٌن حسن للرحالت ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  15126احمد عادل ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  15122مصطفً صالح احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,22222211وفً تارٌخ  15141عبدالرحمن دمحم عطٌه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التؤشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 22222212وفً تارٌخ  15141دمحم حامد دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  15116حسن دمحم عبد المولً عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 لتؤشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  15112احمد سالم السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  15116دمحم علً علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15123ماهر سالم عبدالعاطى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  15125رمضان دمحم سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  15132سر جمٌل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انطونٌوس جا -  15

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  12462سعٌد صالح سلطان عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  15162ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جهان دمحم حسن سلٌما -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  15125رانٌا عبد الوهاب محمود عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15126فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فتحى دمحم محمود ، تاجر  -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  15121دمحم عبدالفتاح دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15131ٌده برلم   دمحم أشرف حسٌن محروس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15153هانً فتحً شحاته علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  14225م   علمى لتجارة وتورٌد مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15111هٌثم احمد البدوي سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  15121اسماء عبداللطٌف السٌد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15121دمحم عبدالنبً على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  15111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب احمد عبدالعاطى دمحم عٌسً للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص22222225تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  15122عبدالفتاح دمحم سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15325د ،  سبك لٌده برلم   دمحم كرٌم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فر -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  15152عبدالرحمن ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  5251دمحم عبدهللا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  15166دمحم فوزي دمحم العشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  15124حسن دمحم اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام -  23

 وصف التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

الى: المنار للمماوالت العامة وتؤجٌر السٌارات  1612تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  1

 والمعدات الثمٌله والخفٌفة ومولدات وتورٌدات عمومٌة  

 الى: العالمٌة نٌو للصناعات الكٌماوٌة   13211تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: النزهه للتورٌدات العمومٌة   12226تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  3

ٌات الى: مإسسة باور كٌم للعزل وكٌماو 11353تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  4

 البناء  

 الى: مونً ستاٌل لتصنٌع المالبس الجاهزة   14215تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: الٌكس برنت لتورٌد االدوات الكتابٌة   14121تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222211،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: الرواد استٌل بان لتصنٌع االستانلس   11224تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216فى تارٌخ :  ،   -  1

 الى: الوتٌدي فولً عبدالعظٌم   1242تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  1



 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

الى: اعالم الخٌر للتدرٌب االعالمً والتنمٌة  1242دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتع22222212،  فى تارٌخ :   -  2

 البشرٌة  

الى: اٌه . ار . ام . اس . اٌمٌرتس  14251تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  12

 للتورٌدات العمومٌة  

الى: مكتب دمحم احمد دمحم لتجارة السٌارات  2611ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤش22222223ٌ،  فى تارٌخ :   -  11

 والرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  

الى: الهربٌطى موتورز لتجارة السٌارات  2611تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  12

 ل الشركات  والرحالت الداخلٌة ونمل عما

 الى: الدٌب للتسوٌك واالستثمار العمارى   13541تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: كوكٌتا الحدٌثه لتجارة المواد الغذائٌه   2122تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  14

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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    22222224، وفى تارٌخ    15211ابو العز خلٌفه على الفاضلى وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2222/2/4فى  344محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     22222224، وفى تارٌخ    1525شركة دمحم صابر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2222/2/4فً  332تم محو المٌد بتاشٌر رلم 

م محو/شطب ت   22222216، وفى تارٌخ    13215ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2222/2/16فً  465السجل  تم محو المٌد بالتؤشٌر رلم 

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    12613عبدالعزٌز توفٌك محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 2222/2/11فى  426السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    4222بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  اشرف شولً مرسً و شركاه  ، توصٌة   - 5

 2222/2/11فً   525السجل  تم المحو بالتؤشٌر رلم 

، وفى    15444شركه المروة للمماوالت العامه م. مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم المحوتم محو/شطب    22222222تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  22222222وفً تارٌخ   ، 2145طاهر عبدالرحمن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222223وفً تارٌخ   ، 15612امٌن عصام امٌن الرفاعً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   125222.222المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 22222226وفً تارٌخ   ، 14221عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   322222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  14221دمحم وشرٌكٌهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبد الفتاح  -  4

 جنٌه   322222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222226تارٌخ   ،

 22222226ٌخ   ،وفً تار 14221عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   322222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  14221شركة عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبد الفتاح دمحم وشرٌكٌهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   322222.222ف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وص 22222226تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222226وفً تارٌخ   ، 2116شركة ولٌد نصار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   122222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222226وفً تارٌخ   ، 2116وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، احمد فاخر محمود -  1

 جنٌه   122222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ال , تم تعدٌل رأس الم 22222226وفً تارٌخ   ، 14621احمد حفنً دمحم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   52222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 رأس  22222226وفً تارٌخ   ، 14621احمد حنفى وشرٌكه اٌمن محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   52222.222المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    6461كة دمحم جمعه دسولى وشرٌكه محمود جمعه دسولى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شر -  11

 جنٌه   122222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222213،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222216فً تارٌخ   ،و 12221حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222216وفً تارٌخ   ، 12221ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   522222.222لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس  22222216وفً تارٌخ   ، 12221حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   522222.222المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222216وفً تارٌخ   ، 12221سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه توصٌة ب -  15

 جنٌه   522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222216وفً تارٌخ   ، 12221ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال ,

تم تعدٌل رأس  22222216وفً تارٌخ   ، 12221حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   522222.222المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222216وفً تارٌخ   ، 12221حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   522222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222216، وفً تارٌخ   12221ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   522222.222المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222216وفً تارٌخ   ، 12221حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   522222.222الها ،المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم  22222216وفً تارٌخ   ، 13215شركة دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   522222.222تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ   ، 13215ركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه ش -  22

 جنٌه   522222.222رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22222216وفً تارٌخ   ، 11211ٌاسر صالح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   12222.222ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التؤشٌ

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  24

المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس  22222211وفً تارٌخ   ، 12314برلم ،

 جنٌه   3222222.222،

الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  25

ها تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال 22222211وفً تارٌخ   ، 12314،

 جنٌه   3222222.222،

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  26

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22222211وفً تارٌخ   ، 12314برلم ،

 جنٌه   3222222.222،



 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

الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  21

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22222211وفً تارٌخ   ، 12314،

 جنٌه   3222222.222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222211وفً تارٌخ   ، 3325ه عفاف حسن وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شرك -  21

 جنٌه   4222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال , تم تعدٌ 22222211وفً تارٌخ   ، 3325عال عبدالعظٌم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   4222.222وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ   ، 11616السٌد عبداللطٌف فتوح ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   162222.222رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  13612حلمً فتحً هللا محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 فٌال معاذ بن جبل -تمسٌم المهندسٌن  2ق 12وصف الـتؤشٌر:   ،  مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222 وفً تارٌخ 13612حلمى فتح هللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 فٌال معاذ بن جبل -تمسٌم المهندسٌن  2ق 12الـتؤشٌر:   ،  مجاورة 

 22222213وفً تارٌخ  6461شركة دمحم جمعه دسولى وشرٌكه محمود جمعه دسولى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 شمه واحد 15الحً العاشر عمارة  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، العاشر من رمضان

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  12411شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 B1مجمع ابو بكر الصدٌك المنطمة الصناعٌة  16العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، وحدة صناعٌة رلم 

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  12411اه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه عصام السٌد الشاورى وشرك -  5

 B1مجمع ابو بكر الصدٌك المنطمة الصناعٌة  16العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، وحدة صناعٌة رلم 

تم  22222216وفً تارٌخ  13215شركة دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

  A4منطمعه  - 112تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطعه 

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  13215شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  A4منطمعه  - 112العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  12221، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه -  1

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

ٌل تم تعد 22222216وفً تارٌخ  12221ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان  22222216وفً تارٌخ  12221حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

  mc3 23ول علوى لطعه الدور اال 1مدخل د مصرٌه سنتر  3, وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  12221حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 



 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  22222216وفً تارٌخ  12221ن ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، شركة تضام -  12

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان  22222216وفً تارٌخ  12221حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب  ,

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  12221حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  12221ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  12221لٌدها برلم    حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  16

  mc3 23الدور االول علوى لطعه  1مدخل د مصرٌه سنتر  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  11

  62لطعه رلم  B4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه  22222211وفً تارٌخ  12314برلم    لٌدها 

الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  11

  62لطعه رلم  B4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه تم  22222211وفً تارٌخ  12314برلم    

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  12

  62لطعه رلم  B4، المنطمه الصناعٌه   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:  22222211وفً تارٌخ  12314لٌدها برلم    

الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  22

  62لطعه رلم  B4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه  22222211وفً تارٌخ  12314برلم    

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  21

 d15لطعه رلم B2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه  22222211وفً تارٌخ  12314لٌدها برلم    

 )محو(

صناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها الشركه الهندسٌه لل -  22

 )محو( d15لطعه رلم B2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه  22222211وفً تارٌخ  12314برلم    

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -نوفو -عمال المماوالت الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  وا -  23

 d15لطعه رلم B2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه  22222211وفً تارٌخ  12314لٌدها برلم    

 )محو(

وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن -  24

 )محو( d15لطعه رلم B2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه  22222211وفً تارٌخ  12314برلم    

ً وف 15444شركه المروة للمماوالت العامه م. مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 شارع منشٌة حرٌر -مكرر  112 -بالدور االول علوى  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الوحده رلم  22222222تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  12331عادل دمحم عواد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 c1ة منطم - viigالـتؤشٌر:   ، المطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  12331دمحم حسن على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 c1منطمة  - viigالـتؤشٌر:   ، المطعة 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

/  لف المواتٌر الكهربائٌة وتصنٌع ملفات المواتٌر 1شركه طارق عبد المنصف وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط   -  1

وعلب ماجٌن وافٌز وبواط  PVCبواط سمف بالغطاء وجلب منتجات  -/  صناعات بالستٌكٌة عبارة عن 2واللوحات الكهربائٌة . 

PVC  بالغطاء وكوعPVC  وفً تارٌخ  5326ال شبكات المٌاه والصرف الصحً ،  سبك لٌدها برلم   / تنفٌذ اعم3. و

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن22222222

وفً تارٌخ  13541ابراهٌم احمد عبدالمادر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تصنٌع منتجات الذرة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 صف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و22222224

وفً تارٌخ  2116شركة ولٌد نصار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22222226

وفً تارٌخ  2116،  سبك لٌدها برلم   احمد فاخر محمود وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22222226

شركة دمحم جمعه دسولى وشرٌكه محمود جمعه دسولى ، شركة تضامن  المماوالت العمومٌة والتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت  -  5

وفً تارٌخ  6461ا عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌة ومكافحة الحشرات ومستلزمات المصانع والشركات فٌم

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن22222213

تم تعدٌل 22222216وفً تارٌخ  11211ٌاسر صالح وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن

شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تصنٌع وتشكٌل المعادن وتجارة وصٌانة لطع غٌار المصانع  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22222216وفً تارٌخ  12411ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

نٌع وتشكٌل المعادن وتجارة وصٌانة لطع غٌار المصانع شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه ، شركة تضامن  تص -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن22222216وفً تارٌخ  12411ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

وتر حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌ -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن22222216وفً تارٌخ  12221واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222216وفً تارٌخ  12221له ،  سبك لٌدها برلم   الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العما

 شركة تضامن

حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، شركة تضامن  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن22222216وفً تارٌخ  12221واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر  -  12

 شاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل الن22222216وفً تارٌخ  12221واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة  -  13

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222216وفً تارٌخ  12221الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

 ضامنشركة ت

حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، شركة تضامن  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن22222216وفً تارٌخ  12221واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   



 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

ٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر حسن دمحم عبدالحل -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22222216وفً تارٌخ  12221واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

المماوالت عامه والتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة  ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -  16

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  22222216وفً تارٌخ  12221الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ت عمومٌه فٌما عدا تورٌدات اجهزة الكمبٌوتر حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  المماوالت عامه والتورٌدا -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22222216وفً تارٌخ  12221واالنترنت وتورٌد العماله ،  سبك لٌدها برلم   

ٌة بسٌطة  ٌضاف ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ، توص-نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  11

تم تعدٌل النشاط 22222211وفً تارٌخ  12314نشاط حك كفاله الغٌر امام البنون وفى التسهٌالت االئتمانٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ة بسٌطة  ٌضاف نشاط الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( ، توصٌ -  12

تم تعدٌل النشاط , 22222211وفً تارٌخ  12314حك كفاله الغٌر امام البنون وفى التسهٌالت االئتمانٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

توصٌة بسٌطة  ٌضاف  ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ،-نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  22

تم تعدٌل النشاط 22222211وفً تارٌخ  12314نشاط حك كفاله الغٌر امام البنون وفى التسهٌالت االئتمانٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

توصٌة بسٌطة  ٌضاف نشاط الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( ،  -  21

تم تعدٌل النشاط , 22222211وفً تارٌخ  12314حك كفاله الغٌر امام البنون وفى التسهٌالت االئتمانٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 22222226وفً تارٌخ  14221عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  14221ٌن ودمحم احمد عبد الفتاح دمحم وشرٌكٌهما ، سبك لٌدها برلم   شركة عمر جابر عمر حسن بدرالد -  2

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن22222226

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: 22222216وفً تارٌخ  12221حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 ضامنشركة ت

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22222216وفً تارٌخ  12221ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التؤشٌر: شركة تضامن



 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 الكٌان المانونى  , وصف 22222216وفً تارٌخ  12221حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  5

 شركة تضامن التؤشٌر:

 12314ولٌد امٌن وشرٌكتٌه ، سبك لٌدها برلم   -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة22222211وفً تارٌخ 

وفً  12314عمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم   الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه وا -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة22222211تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: عمر جابر عمر حسن  14221ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤش  22222226،  فى تارٌخ :   -  1

 بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح

الى: عمر جابر عمر حسن  14221شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222226،  فى تارٌخ :   -  2

 بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح

الى: احمد حفنً دمحم  14621شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222226،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكته

الى: احمد فاخر محمود  2116توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222226،  فى تارٌخ :   -  4

 وشرٌكٌه

الى: حلمً فتحً هللا محمود  13612تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   توصٌة بسٌطة  22222222،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكته

الى: حسن دمحم عبدالحلٌم  12221شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222216،  فى تارٌخ :   -  6

 على وشرٌكته

الى: حسن دمحم عبدالحلٌم  12221التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم   22222216،  فى تارٌخ :   -  1

 على وشرٌكته

الى: حسن دمحم عبدالحلٌم  12221شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222216،  فى تارٌخ :   -  1

 على وشرٌكته

الى: شركة دعاء نصر  13215شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤ  22222216،  فى تارٌخ :   -  2

 فتحً نصر عبدهللا وشركائها

الى: الشركه الهندسٌه  12314توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222211،  فى تارٌخ :   -  12

 ٌد امٌن وشرٌكتٌهول-نوفو -للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت 

الى: الشركه الهندسٌه  12314توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222211،  فى تارٌخ :   -  11

 ولٌد امٌن وشرٌكتٌه-نوفو -للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت 

الى: عمرو امام على امام  15512ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤش  22222226،  فى تارٌخ :   -  12

 وشركاة



 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

الى: مٌالد كامل وهبه حنا  12112توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222221،  فى تارٌخ :   -  13

 وشركاه

الى: ماركو عادل حلمى  12113توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222221،  فى تارٌخ :   -  14

 بطرس وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن االول طاهر عبدالرحمن طاهر عبدالرحمن السٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك اال -  1

السٌد احمد منفردا وله الحك فً التصرف باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او االلتراض من البنون 

 2145برلم       22222222، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2222/22/23فى  334الشرٌن بالتؤشٌر رلم امٌن عصام امٌن الرفاعً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج  -  2

 15612برلم       22222223

، تارٌخ :  2222/22/23فى  334حسٌن حسنً دمحم جوده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن بالتؤشٌر رلم  -  3

 15612برلم       22222223

حك االدارة والتولٌع عنم الشركة من حك الشرٌن االول ) امٌن امٌن عصام امٌن الرفاعً  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  4

عصام امٌن الرفاعى ( والثانى ) اسالم دمحم عٌد دمحم الطوٌل ( والثالث ) اسالم باب النصر دمحم الباجورى ( مجتمعٌن او منفردٌن 

نوانها واٌة تصرفات لانونٌة اخرى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم او منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبع

    22222223من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 15612برلم   

ن حسٌن حسنً دمحم جوده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عنم الشركة من حك الشرٌن االول ) امٌ -  5

عصام امٌن الرفاعى ( والثانى ) اسالم دمحم عٌد دمحم الطوٌل ( والثالث ) اسالم باب النصر دمحم الباجورى ( مجتمعٌن او منفردٌن 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم او منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها واٌة تصرفات لانونٌة اخرى 

    22222223شركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : من رهن او بٌع عمارات ال

 15612برلم   

ابراهٌم احمد عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن الحك فً التعامل باسم  -  6

الغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و

اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفنح وغلك الحسابات واستصدار 

اغراضها وله الحك فً خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 13541برلم       22222224التولٌع علً عمود الشراء باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً توكٌل او تفوٌض ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الغٌر فً كل او بعض ماذكر عدا فً حالة المروض او الرهون او  -  1

 13541برلم       22222224ممتلكاتها ال ٌتم ذلن اال بوجود الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : بٌع اصول الشركة و

 2116برلم       22222226احمد دمحم كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  1

 2116برلم       22222226احمد دمحم كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  2

 2116برلم       22222226سحر حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  12

 2116برلم       22222226سحر حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  11



 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

 2116برلم       22222226تارٌخ : نسمة حسن عبد هللا على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج ،  -  12

 2116برلم       22222226نسمة حسن عبد هللا على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج ، تارٌخ :  -  13

 2116برلم       22222226حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروج ، تارٌخ :  -  14

 2116برلم       22222226طة  شرٌن متخارج  خروج ، تارٌخ : حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌ -  15

 2116برلم       22222226احمد فاخر محمود ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج ، تارٌخ :  -  16

 2116برلم       22222226احمد فاخر محمود ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج ، تارٌخ :  -  11

 2116برلم       22222226ولٌد حسن عبدهللا على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  11

 2116برلم       22222226ولٌد حسن عبدهللا على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  12

والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/ احمد فاخر احمد دمحم كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة  -  22

محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات 

كٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً تو

بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات او 

 2116برلم       22222226ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

ن موصى  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/ احمد فاخر احمد دمحم كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  21

محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات 

وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه 

بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات او 

 2116برلم       22222226ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

ً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/ سحر حسن عبدهللا عل -  22

احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً 

لن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذ

كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات 

 2116برلم       22222226او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

سحر حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/  -  23

احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً 

ت البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابا

كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات 

 2116برلم       22222226او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

نسمة حسن عبد هللا على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/  -  24

احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً 

ات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً الشٌك

كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات 

 2116برلم       22222226جمٌع الشركاء ، تارٌخ : او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة 

نسمة حسن عبد هللا على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/  -  25

احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً 

البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً  الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات

كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات 

 2116برلم       22222226او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 



 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

حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/ احمد  -  26

فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً 

البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً  الشٌكات

كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات 

 2116برلم       22222226ٌع الشركاء ، تارٌخ : او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جم

حسن عبدهللا علً نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/ احمد  -  21

ع والتولٌع علً فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌدا

الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً 

كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات 

 2116برلم       22222226لشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : او ممتلكات ا

احمد فاخر محمود ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن  -  21

ٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع السٌد/ احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكوم

علً الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر 

ع الصول او فً كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌ

 2116برلم       22222226عمارات او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

احمد فاخر محمود ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن  -  22

ٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع السٌد/ احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جم

علً الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر 

ت او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او فً كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارا

 2116برلم       22222226عمارات او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

ولٌد حسن عبدهللا على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن السٌد/  -  32

راهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً احمد فاخر محمود اب

الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً 

ن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌتعلك بحك الره

 2116برلم       22222226او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

السٌد/ ولٌد حسن عبدهللا على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع اصبح من حك الشرٌن المتضامن  -  31

احمد فاخر محمود ابراهٌم منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون وكذلن السحب واالٌداع والتولٌع علً 

الشٌكات البنكٌة وفتح الحسابات البنكٌة امام البنون وذلن فً جمٌع ماٌخص الشركه وكذلن له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً 

ر اما فٌما ٌتعلك بحك الرهن او االلتراض بضمان عمارات او اصول الشركه وكذلن حك البٌع الصول او عمارات كل او بعض ماذك

 2116برلم       22222226او ممتلكات الشركة فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 2116رلم   ب    22222226احمد دمحم كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج ، تارٌخ :  -  32
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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ع باتفاق الشركاء تم تعٌٌن السٌد / رجب عبدالتواب جانٌت جابر لبٌب عجاٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌ -  62

عبدالحمٌد الدٌب مدٌر مسئول عن الشركة وله حك االشراف المالى واالدارى وله حك التعامل والمسئولٌه امام جمٌع الجهات 

ضرائب المٌمة المضافة الحكومٌة والغٌر حكومٌة منها جهاز مدٌنه العاشر من رمضان والتؤمٌنات االجتماعٌة ولسم الدفاع المدنى و

والعامة والمرافك والصحة وٌعتبر المدٌر المعٌن مسئول عن كافة المنزاعات التى تنتج عن ممارسة النشاط وٌكون حك التولٌع 

 2121برلم       22222226للمدٌر المعٌن مجتمعا فمط مع الشرٌن المتضامن وال ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع باتفاق الشركاء تم تعٌٌن السٌد / رجب عبدالتواب   جانٌت جابر لبٌب عجاٌبى  شركة تضامن -  61

عبدالحمٌد الدٌب مدٌر مسئول عن الشركة وله حك االشراف المالى واالدارى وله حك التعامل والمسئولٌه امام جمٌع الجهات 

الجتماعٌة ولسم الدفاع المدنى وضرائب المٌمة المضافة الحكومٌة والغٌر حكومٌة منها جهاز مدٌنه العاشر من رمضان والتؤمٌنات ا



 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

والعامة والمرافك والصحة وٌعتبر المدٌر المعٌن مسئول عن كافة المنزاعات التى تنتج عن ممارسة النشاط وٌكون حك التولٌع 

 2121برلم       22222226للمدٌر المعٌن مجتمعا فمط مع الشرٌن المتضامن وال ، تارٌخ : 

ت جابر لبٌب عجاٌبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع باتفاق الشركاء تم تعٌٌن السٌد / رجب عبدالتواب جانٌ -  62

عبدالحمٌد الدٌب مدٌر مسئول عن الشركة وله حك االشراف المالى واالدارى وله حك التعامل والمسئولٌه امام جمٌع الجهات 

نه العاشر من رمضان والتؤمٌنات االجتماعٌة ولسم الدفاع المدنى وضرائب المٌمة المضافة الحكومٌة والغٌر حكومٌة منها جهاز مدٌ

والعامة والمرافك والصحة وٌعتبر المدٌر المعٌن مسئول عن كافة المنزاعات التى تنتج عن ممارسة النشاط وٌكون حك التولٌع 

 2121برلم       22222226للمدٌر المعٌن مجتمعا فمط مع الشرٌن المتضامن وال ، تارٌخ : 

جانٌت جابر لبٌب عجاٌبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع باتفاق الشركاء تم تعٌٌن السٌد / رجب عبدالتواب  -  63

عبدالحمٌد الدٌب مدٌر مسئول عن الشركة وله حك االشراف المالى واالدارى وله حك التعامل والمسئولٌه امام جمٌع الجهات 

مٌة والغٌر حكومٌة منها جهاز مدٌنه العاشر من رمضان والتؤمٌنات االجتماعٌة ولسم الدفاع المدنى وضرائب المٌمة المضافة الحكو

والعامة والمرافك والصحة وٌعتبر المدٌر المعٌن مسئول عن كافة المنزاعات التى تنتج عن ممارسة النشاط وٌكون حك التولٌع 

 2121برلم       22222226شرٌن المتضامن وال ، تارٌخ : للمدٌر المعٌن مجتمعا فمط مع ال

جانٌت جابر لبٌب عجاٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعتد بالتولٌع المنفرد له وٌكون حك التولٌع منفردا للشرٌن  -  64

برلم       22222226خ : المتضامن فمط وٌحك للشركاء عزل المدٌر وتعٌٌن مدٌر آخر متى كانت الشركة فى احتٌاج الى ذلن ، تارٌ

2121 

جانٌت جابر لبٌب عجاٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعتد بالتولٌع المنفرد له وٌكون حك التولٌع منفردا للشرٌن  -  65
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2121 
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2121 
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 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

 13612برلم       22222222من  خروج ، تارٌخ : حلمى فتح هللا محمود عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  11

احمد جمعه دسولً دمحم عبده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌن االول المدخل وهو السٌد / دسولً  -  11

ة ، تارٌخ : جمعه دسولً دمحم عبده وكذا فً التعامل مع البنون والمصالح الحكومٌة والتصالح فً المضاٌا التً تخص الشرك
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، تارٌخ :  2222/2/16فى  452حسن دمحم عبدالحلٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  12

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  22

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  21

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  22

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  23

 12221برلم       22222216
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، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  24

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  25

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  26

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  21

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  21

 12221  برلم     22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  22

 12221برلم       22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 12221 برلم      22222216

، تارٌخ :  2222/2/16فى  452ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  121

 12221برلم       22222216

حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه  -  122

الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل وغٌر 

التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم 

 12221برلم       22222216: عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ 

حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه  -  123

وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل 

تفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم ال

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع  -  124

وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل 

/حسن دمحم  التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

حسن دمحم عبدالحلٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه  -  125

الرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع و

التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم 

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه حسن دمحم عبدالحلٌم على  توصٌة بسٌ -  126

وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل 

لمتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون ا

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

حسن دمحم عبدالحلٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه  -  121

بنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات ال



 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

التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم 

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات  -  121

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 

لبنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن وعمل التفوٌضات على الحسابات ا

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

الجهات ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام  -  122

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 

وعمل التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن 

 12221برلم       22222216م على منفردا ، تارٌخ : /حسن دمحم عبدالحلٌ

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات  -  112

ضمان اصول الشركه الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض ب

وعمل التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن 

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات  ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  111

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 

ت البنكٌه للشرٌن المتضامن وعمل التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامال

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات  -  112

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 

كٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن وعمل التفوٌضات على الحسابات البن

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ات ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجه -  113

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 

وعمل التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن 

 12221برلم       22222216ى منفردا ، تارٌخ : /حسن دمحم عبدالحلٌم عل

حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه  -  114

ول الشركه وعمل وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اص

التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم 

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك  -  115

وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل 

ه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌ

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

حسن دمحم عبدالحلٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه  -  116

الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه وعمل  وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم

التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن /حسن دمحم 

 12221برلم       22222216عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات ابراهٌم رجب مسعد  -  111

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 
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حوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن وعمل التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والت

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات  -  111

ه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه الحكومٌه وغٌر الحكومٌ

وعمل التفوٌضات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن 

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الجهات  -  112

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب باسم الشركه والبٌع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركه 

ات على الحسابات البنكٌه باالٌداع والصرف والتحوٌل وكل الشئون المتعلمه بالمعامالت البنكٌه للشرٌن المتضامن وعمل التفوٌض

 12221برلم       22222216/حسن دمحم عبدالحلٌم على منفردا ، تارٌخ : 

شرٌكة دعاء نصر فتحً نصر دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌكون لل -  122

عبدهللا منفرده ولها حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات والتولٌع علً الشٌكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولها منفرده التولٌع علً عمود التؤسٌس باسم 

التعٌن وعزل مستحدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتحوٌل  الشركة ولها الحك فً

 13215برلم       22222216وتولٌع وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌكون للشرٌكة دعاء نصر فتحً نصر دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا  شركة تضامن   -  121

عبدهللا منفرده ولها حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات والتولٌع علً الشٌكات 

لً عمود التؤسٌس باسم واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولها منفرده التولٌع ع

الشركة ولها الحك فً التعٌن وعزل مستحدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتحوٌل 

 13215برلم       22222216وتولٌع وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

احمد دمحم محمود دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌكون للشرٌكة دعاء نصر فتحً نصر  -  122

عبدهللا منفرده ولها حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات والتولٌع علً الشٌكات 

لشركة وضمن اغراضها ولها منفرده التولٌع علً عمود التؤسٌس باسم واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلن باسم ا

الشركة ولها الحك فً التعٌن وعزل مستحدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتحوٌل 

 13215برلم       22222216تارٌخ :  وتولٌع وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ،

احمد دمحم محمود دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌكون للشرٌكة دعاء نصر فتحً نصر  -  123

عبدهللا منفرده ولها حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح وغلك حسابات والتولٌع علً الشٌكات 

دار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولها منفرده التولٌع علً عمود التؤسٌس باسم واستص

الشركة ولها الحك فً التعٌن وعزل مستحدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتحوٌل 

 13215برلم       22222216التجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : وتولٌع وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و

دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل  -  124

لتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة نشاطها التجاري وال  والتعامل امام المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولها كافة السلطات الالزمة

ٌجوز انشاء اٌه التزامات خارجٌة علً الشركة اال بموافمة ثالث شركاء علً االلل اما فٌما ٌتعلك برهن الشركة او بٌع احد اصول 

افذه ان تولع من جمٌع الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وااللتراض بضمانها فٌجب لكً تكون ن

 13215برلم       22222216الشركاء وٌلتزم جمٌع االطراف بااللتزامات او المدٌونٌات ، تارٌخ : 

دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل  -  125

ر الحكومٌة ولها كافة السلطات الالزمة لتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة نشاطها التجاري وال والتعامل امام المصالح الحكومٌة وغٌ

ٌجوز انشاء اٌه التزامات خارجٌة علً الشركة اال بموافمة ثالث شركاء علً االلل اما فٌما ٌتعلك برهن الشركة او بٌع احد اصول 

ت وااللتراض بضمانها فٌجب لكً تكون نافذه ان تولع من جمٌع الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموال

 13215برلم       22222216الشركاء وٌلتزم جمٌع االطراف بااللتزامات او المدٌونٌات ، تارٌخ : 
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ل احمد دمحم محمود دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألج -  126

والتعامل امام المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولها كافة السلطات الالزمة لتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة نشاطها التجاري وال 

ٌجوز انشاء اٌه التزامات خارجٌة علً الشركة اال بموافمة ثالث شركاء علً االلل اما فٌما ٌتعلك برهن الشركة او بٌع احد اصول 

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وااللتراض بضمانها فٌجب لكً تكون نافذه ان تولع من جمٌع الشركة وممتلكاتها 

 13215برلم       22222216الشركاء وٌلتزم جمٌع االطراف بااللتزامات او المدٌونٌات ، تارٌخ : 

تعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل احمد دمحم محمود دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والصفمات التً ت -  121

والتعامل امام المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولها كافة السلطات الالزمة لتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة نشاطها التجاري وال 

ة او بٌع احد اصول ٌجوز انشاء اٌه التزامات خارجٌة علً الشركة اال بموافمة ثالث شركاء علً االلل اما فٌما ٌتعلك برهن الشرك

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وااللتراض بضمانها فٌجب لكً تكون نافذه ان تولع من جمٌع 

 13215برلم       22222216الشركاء وٌلتزم جمٌع االطراف بااللتزامات او المدٌونٌات ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  والضرائب والمروض من تارٌخ المشاركة وٌكون التزام  دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا  شركة -  121

 13215برلم       22222216كل شرٌن حسب نسبته ، تارٌخ : 

دعاء نصر فتحً نصر عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والضرائب والمروض من تارٌخ المشاركة وٌكون التزام  -  122

 13215برلم       22222216 كل شرٌن حسب نسبته ، تارٌخ :

احمد دمحم محمود دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والضرائب والمروض من تارٌخ المشاركة وٌكون التزام كل  -  132

 13215برلم       22222216شرٌن حسب نسبته ، تارٌخ : 

لمروض من تارٌخ المشاركة وٌكون التزام كل احمد دمحم محمود دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والضرائب وا -  131

 13215برلم       22222216شرٌن حسب نسبته ، تارٌخ : 

ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود المروض والرهن  -  132

 12314برلم       22222211للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود المروض والرهن  -  133

 12314برلم       22222211للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود المروض والرهن  ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  -  134

 12314برلم       22222211للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مروض والرهن ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود ال -  135

 12314برلم       22222211للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

صفاء فهٌم العزب اللٌثى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود المروض  -  136

 12314برلم       22222211والرهن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

صفاء فهٌم العزب اللٌثى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود المروض  -  131

 12314برلم       22222211والرهن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على عمود المروض صفاء فهٌم العزب اللٌثى  توصٌة ب -  131

 12314برلم       22222211والرهن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عمود المروض  صفاء فهٌم العزب اللٌثى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وتمثٌل الشركه والتولٌع على -  132

 12314برلم       22222211والرهن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد زغلول السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌدة / عال عبدالعظٌم جمعة ابو  -  142

ٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ولهما حك المعاطً والسٌد / عبدالرحمن احمد زغلول السٌد مجتمع

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 
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علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

 3325برلم       22222211واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد زغلول السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌدة / عال عبدالعظٌم جمعة ابو  -  141

المعاطً والسٌد / عبدالرحمن احمد زغلول السٌد مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ولهما حك 

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن اغر

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

 3325برلم       22222211صارف ، تارٌخ : واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والم

عبدالرحمن احمد زغلول السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وكل ذلن باسم وضمن اغراضها ولهما حك تعٌٌن وعزل  -  142

 مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 

تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر. ولهما مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة 

 3325برلم       22222211كذلن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع ، تارٌخ : وممتلكاتها العمارٌة واالراضً و

عبدالرحمن احمد زغلول السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وكل ذلن باسم وضمن اغراضها ولهما حك تعٌٌن وعزل  -  143

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات  مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 

ل الشركة تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر. ولهما مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع ألصو

 3325برلم       22222211وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكذلن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد زغلول السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للسٌارات والمنموالت كل ذلن باسم الشركة ولصالحها ،  -  144

 3325برلم       22222211تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد زغلول السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للسٌارات والمنموالت كل ذلن باسم الشركة ولصالحها ،  -  145

 3325برلم       22222211تارٌخ : 

، تارٌخ :  2222/2/24فى  555اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  146
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، تارٌخ :  2222/2/24فى  555اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  141
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، تارٌخ :  2222/2/24فى  555اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  141
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 ، تارٌخ : 2222/2/24فى  555اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  152
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 12155برلم       22222224
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رة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن / اسماعٌل اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدا -  151

عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما ٌحمك 

المعنوٌة او اي غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او 

جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك االلتراض 

 12155برلم       22222224او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن / اسماعٌل اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  شركة تضامن  شر -  152

عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما ٌحمك 

كة سواء المادٌة او المعنوٌة او اي غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشر

جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك االلتراض 

 12155برلم       22222224او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

افً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن / اسماعٌل اسماعٌل عزت اسماعٌل مو -  162

عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما ٌحمك 

غٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة او اي غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او لل

جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك االلتراض 

 12155برلم       22222224او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

اعٌل عزت اسماعٌل موافً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن / اسماعٌل اسم -  161

عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما ٌحمك 

والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة او اي غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل 

جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك االلتراض 

 12155م   برل    22222224او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن / اسماعٌل  -  162

عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما ٌحمك 

ه حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة او اي غرض الشركة واهدافها . كما ل

جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك االلتراض 

 12155برلم       22222224ٌخ : او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تار

اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن / اسماعٌل  -  163

عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما ٌحمك 

ركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة او اي غرض الش

جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك االلتراض 

 12155برلم       22222224للشرٌن الموصً ، تارٌخ :  او الرهن منفردا دون الرجوع

ابراهٌم ابراهٌم على غز  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن /  -  164

فً ذلن بما اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات 

ٌحمك غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة 
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او اي جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك 

 12155برلم       22222224الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : االلتراض او 

ابراهٌم ابراهٌم على غز  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن /  -  165

راضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغ

ٌحمك غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة 

كما له حك  او اي جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر

 12155برلم       22222224االلتراض او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

ابراهٌم ابراهٌم على غز  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن /  -  166

امل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التع

ٌحمك غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة 

حب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك او اي جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والس

 12155برلم       22222224االلتراض او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

ابراهٌم ابراهٌم على غز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن /  -  161

دا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً منفر

ٌحمك غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة 

ح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك او اي جزء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفت

 12155برلم       22222224االلتراض او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

ابراهٌم ابراهٌم على غز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع ٌصبح للشرٌن المتضامن /  -  161

ل عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما اسماعٌ

ٌحمك غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة 

مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك  او اي جزء منها كما له حك التعامل

 12155برلم       22222224االلتراض او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

للشرٌن المتضامن / ابراهٌم ابراهٌم على غز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع ٌصبح  -  162

اسماعٌل عزت اسماعٌل موافً منفردا وٌكون له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله اوسع السلطات فً ذلن بما 

ٌحمك غرض الشركة واهدافها . كما له حك البٌع والتنازل والتاجٌر للنفس او للغٌر فً كل اصول الشركة سواء المادٌة او المعنوٌة 

ء منها كما له حك التعامل مع كافة البنون وذلن بفتح الحسابات واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات للغٌر كما له حك او اي جز

 12155برلم       22222224االلتراض او الرهن منفردا دون الرجوع للشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  ٌكون للشركٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  112

والتولٌع وتمثٌل الشركة والصلح واإللرار واإلبراء واإلنكار والتولٌع علً عمود المروض والرهن ومعامالت البنون وحك كفالة 

ٌالت اإلئتمانٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة علً كافة العمود االخري وعمود الشراء باسم الشركة واعمال الغٌر امام البنون وفً التسه

التصرف واالٌجار والبٌع والتنازل للنفس او للغٌر عن اصول الشركة الثابتة والمنمولة وموجوداتها ومموماتها المادٌة والمعنوٌة 

 12314برلم       22222225ارٌخ : وعمود شراء وبٌع السٌارات ونمل ملكٌتها ، ت

كامل االهلٌة  ٌكون للشركٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  111

فالة والتولٌع وتمثٌل الشركة والصلح واإللرار واإلبراء واإلنكار والتولٌع علً عمود المروض والرهن ومعامالت البنون وحك ك

الغٌر امام البنون وفً التسهٌالت اإلئتمانٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة علً كافة العمود االخري وعمود الشراء باسم الشركة واعمال 

التصرف واالٌجار والبٌع والتنازل للنفس او للغٌر عن اصول الشركة الثابتة والمنمولة وموجوداتها ومموماتها المادٌة والمعنوٌة 

 12314برلم       22222225ء وبٌع السٌارات ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : وعمود شرا

كامل االهلٌة  ٌكون للشركٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  112

روض والرهن ومعامالت البنون وحك كفالة والتولٌع وتمثٌل الشركة والصلح واإللرار واإلبراء واإلنكار والتولٌع علً عمود الم

الغٌر امام البنون وفً التسهٌالت اإلئتمانٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة علً كافة العمود االخري وعمود الشراء باسم الشركة واعمال 

اتها المادٌة والمعنوٌة التصرف واالٌجار والبٌع والتنازل للنفس او للغٌر عن اصول الشركة الثابتة والمنمولة وموجوداتها ومموم

 12314برلم       22222225وعمود شراء وبٌع السٌارات ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : 
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كامل االهلٌة  ٌكون للشركٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  113

ء واإلنكار والتولٌع علً عمود المروض والرهن ومعامالت البنون وحك كفالة والتولٌع وتمثٌل الشركة والصلح واإللرار واإلبرا

الغٌر امام البنون وفً التسهٌالت اإلئتمانٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة علً كافة العمود االخري وعمود الشراء باسم الشركة واعمال 

ثابتة والمنمولة وموجوداتها ومموماتها المادٌة والمعنوٌة التصرف واالٌجار والبٌع والتنازل للنفس او للغٌر عن اصول الشركة ال

 12314برلم       22222225وعمود شراء وبٌع السٌارات ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  للنفس او للغٌر والتعامل مع الشهر العماري والتولٌع والتصدٌك -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  114

ٌعات ولهما كافة السلطات والصالحٌات التً للمالن علً ملكه الخاص مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن علً التول

 12314برلم       22222225توكٌل الغٌر والمحامٌن فً المضاٌا وفً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لنفس او للغٌر والتعامل مع الشهر العماري والتولٌع والتصدٌك كامل االهلٌة  ل-ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  115

علً التولٌعات ولهما كافة السلطات والصالحٌات التً للمالن علً ملكه الخاص مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن 

 12314برلم       22222225توكٌل الغٌر والمحامٌن فً المضاٌا وفً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  للنفس او للغٌر والتعامل مع الشهر العماري والتولٌع والتصدٌك -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  116

علً التولٌعات ولهما كافة السلطات والصالحٌات التً للمالن علً ملكه الخاص مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن 

 12314برلم       22222225حامٌن فً المضاٌا وفً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل الغٌر والم

كامل االهلٌة  للنفس او للغٌر والتعامل مع الشهر العماري والتولٌع والتصدٌك -ولٌد امٌن احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  تاجر -  111

الخاص مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  علً التولٌعات ولهما كافة السلطات والصالحٌات التً للمالن علً ملكه

 12314برلم       22222225توكٌل الغٌر والمحامٌن فً المضاٌا وفً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2222/2/26فى  512دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  111

 11616برلم       22222226

    22222226، تارٌخ :  2222/2/26فى  512دمحم نزٌه دمحم غنٌمه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  112

 11616برلم   

مجتمع دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة وحك التولٌع موكله لجمٌع الشركاء بشرط   -  112

منهم ثالثه على االلل وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها واٌه تصرفات 

لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 11616برلم       22222226

 نزٌه دمحم غنٌمه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة وحك التولٌع موكله لجمٌع الشركاء بشرط  مجتمع منهم ثالثه دمحم -  111

على االلل وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها واٌه تصرفات لانونٌه 

ل على لروض للشركه فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصو

 11616برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  112

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم   مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن -  113

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  114

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511من  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضا -  115

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  116

 1612برلم       22222226



 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

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة -  111

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  111

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511ضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة ت -  112

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511سٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة ب -  121

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511سٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة ب -  123

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  124

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511من  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضا -  125

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  126

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم   حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن -  121

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  121

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  222

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  221

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  222

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  223

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  224

 1612برلم       22222226



 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

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  225

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  226

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  221

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  221

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  222

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  212

 1612   برلم    22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  211

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  212

 1612برلم       22222226

، تارٌخ :  2222/2/26فى  511مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  213

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  214

 عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع احمد دمحم

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله  على عمود الشركه والبٌع والرهن

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع -  215

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

تولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك ال

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضام -  216

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع  الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

طفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن مص -  211

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع  الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226: حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ 



 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

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  211

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226كالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن وو

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  212

والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

ها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالح

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  222

هداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتع

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

سٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى وال

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  221

حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله  على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ٌد/مصطفى حسٌن احمد حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للس -  222

دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله  على عمود

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  223

دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

راضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغ

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

دالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد حسٌن احمد دمحم عب -  224

دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

مصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وال

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612لم   بر    22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  225

دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ا وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكاله

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226مرتباتهم ، تارٌخ :  حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  226

العام والمطاع  دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226ل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : حك التعٌٌن وعز

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  221

ات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجه

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

لشركه ولصالحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم ا

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  221

دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

عامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن الت

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226تارٌخ :  حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ،

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  222

طاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والم

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226ن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌ

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  232

ه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

لحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصا

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  231

وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  232

تاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالف

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

شركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول ال

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه -  233

دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله على 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و  -  234

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

من اغراضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وض
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن مصطفى حسٌن ا -  235

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البن

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  236

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع  الخاص بكافه

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ :  حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  231

ه والمطاع العام والمطاع احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌ

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226تعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : حك ال

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  231

جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

لن باسم الشركه ولصالحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذ

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن احمد  -  232

لى معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع دمحم عبدالفتاح حك التولٌع ع

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

سٌن مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى ح -  242

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

لبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله على عمود الشركه وا

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االد -  241

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وك

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن مصطفى حسٌن احمد عبد الفتا -  242

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع  الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 
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مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  243

احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع 

ذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع الخاص بكافه اشكالها وك

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226باتهم ، تارٌخ : حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرت

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  244

العام والمطاع احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع 

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله 

 1612برلم       22222226المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ :  حك التعٌٌن وعزل

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه للسٌد/مصطفى حسٌن  -  245

جهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع احمد دمحم عبدالفتاح حك التولٌع على معامالت الشركه وتعهداتها امام جمٌع ال

الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع 

الشركه ولصالحها وله  على عمود الشركه والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم

 1612برلم       22222226حك التعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  246

نمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بال

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  241

هم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ول

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  241

فوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او ت

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  242

او بعض ماذكر ، تارٌخ :  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  252

تارٌخ :  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ،

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  251

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  252

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  253

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   
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 عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم -  254

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  تو -  255

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

تضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  256

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  251

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد  -  251

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

كة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شر -  252

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

امن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متض -  262

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم  -  261

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

مود والمشاركات والصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه الع -  262

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

لصفمات حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات وا -  263

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  264

    22222226بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  التى تتعلك

 1612برلم   

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  265

    22222226بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : التى تتعلك بمعامالت الشركه 

 1612برلم   

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  266

ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل

 1612برلم       22222226
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  261

و تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل ا

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  261

كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى

 1612برلم       22222226

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  262

، تارٌخ :  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر

 1612برلم       22222226

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  212

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

حسٌن احمد دمحم عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات  -  211

    22222226التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم   

مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات  -  212

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

ن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات مصطفى حسٌ -  213

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

اح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات مصطفى حسٌن احمد عبد الفت -  214

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات   مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة -  215

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

واجورهم ولهم حك ابرام كافه العمود والمشاركات مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  216

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

ابرام كافه العمود والمشاركات  مصطفى حسٌن احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واجورهم ولهم حك -  211

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1612برلم       22222226

    22222221ٌخ : ، تار 2222/22/21فى  522عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  211

 12112برلم   

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  522عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  212

 12112برلم   

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  522عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  212

 12112برلم   



 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

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  522مٌالد كامل وهبة حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  211

 12112برلم   

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  522مٌالد كامل وهبة حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  212

 12112برلم   

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  522مٌالد كامل وهبة حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  213

 12112برلم   

عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  214

ى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر منفردٌن ( ولهما ف

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12112برلم       22222221ر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االصول الثابته كما لهما الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌ

عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  215

ع الجهات الحكومٌة والغٌر منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌ

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12112برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  216

منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر 

ات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشرك

 12112برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او مٌالد كامل وهبة حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌ -  211

منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر 

لتراض وبٌع حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن واال

 12112برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مٌالد كامل وهبة حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  211

كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر منفردٌن ( ولهما فى ذلن 

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12112برلم       22222221ل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االصول الثابته كما لهما الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌر فى ك

مٌالد كامل وهبة حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  212

هات الحكومٌة والغٌر منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الج

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12112برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فً تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  521بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم عادل حلمً  -  222

 12113برلم   

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  521عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  221

 12113برلم   

    22222221، تارٌخ :  2222/22/21فى  521ة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم عادل حلمً بطرس حنا  توصٌ -  222

 12113برلم   

، تارٌخ :  2222/22/21فى  521ماركو عادل حلمى بطرس  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  223

 12113برلم       22222221



 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

، تارٌخ :  2222/22/21فى  521دٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم ماركو عادل حلمى بطرس  توصٌة بسٌطة  م -  224

 12113برلم       22222221

، تارٌخ :  2222/22/21فى  521ماركو عادل حلمى بطرس  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج بالتؤشٌر رلم  -  225

 12113برلم       22222221

االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك  -  226

منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر 

كات والرهن وااللتراض وبٌع حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌ

 12113برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  221

ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر  منفردٌن (

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12113برلم       22222221كٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او تو

عادل حلمً بطرس حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن او  -  221

ل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعام

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12113برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ماركو عادل حلمى بطرس  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن  -  222

او منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر 

واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع  حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات

 12113برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن  ماركو عادل حلمى بطرس  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع -  322

او منفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر 

تراض وبٌع حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن واالل

 12113برلم       22222221االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ماركو عادل حلمى بطرس  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) مجتمعٌن  -  321

كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر او منفردٌن ( ولهما فى ذلن 

حكومٌة والهٌئات والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفتح الحسابات الجارٌة واصدار الشٌكات والرهن وااللتراض وبٌع 

 12113برلم       22222221ل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فً ك

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22222223امٌن عصام امٌن الرفاعً وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

15612 

برلم       22222224شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم احمد عبدالمادر و -  2

13541 

 2116برلم       22222226شركة ولٌد نصار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3



 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

 2116برلم       22222226تارٌخ : احمد فاخر محمود وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  4

 2116برلم       22222226شركة ولٌد نصار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 2116برلم       22222226احمد فاخر محمود وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عمر جابر عمر  -  1

 14221برلم       22222226

شركة عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبد الفتاح دمحم وشرٌكٌهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  1

 14221برلم       22222226بسٌطة ، تارٌخ : 

عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبدالفتاح  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 14221برلم       22222226

شركة عمر جابر عمر حسن بدرالدٌن ودمحم احمد عبد الفتاح دمحم وشرٌكٌهما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  12

 14221برلم       22222226تضامن ، تارٌخ : 

 15512برلم       22222212عمرو امام على امام وشركاة  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 15512برلم       22222212بكر براهٌم دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

شركة دمحم جمعه دسولى وشرٌكه محمود جمعه دسولى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

 6461برلم       22222213

    22222216ر عبدهللا وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دعاء نصر فتحً نص -  14

 13215برلم   

برلم       22222216شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

13215 

 11211برلم       22222216ه شركة تضامن ، تارٌخ : ٌاسر صالح وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عن -  16

 12221برلم       22222216حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

م   برل    22222216ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

12221 

برلم       22222216حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

12221 

 12221برلم       22222216حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

برلم       22222216هٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم رجب مسعد ابرا -  21

12221 

برلم       22222216حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

12221 

 12221برلم       22222216عنه شركة تضامن ، تارٌخ : حسن دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر  -  23

برلم       22222216ابراهٌم رجب مسعد ابراهٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

12221 



 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

برلم       22222216حسن دمحم عبدالحلٌم على وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

12221 

 3325برلم       22222211شركه عفاف حسن وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

 3325برلم       22222211عال عبدالعظٌم وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص -نوفو -لكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت الشركه الهندسٌه للصناعات ا -  21

 12314برلم       22222211ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  22

 12314برلم       22222211نه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ع

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  32

 12314برلم       22222211ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

هربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر الشركه الهندسٌه للصناعات الك -  31

 12314برلم       22222211عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

شركه المروة للمماوالت العامه م. مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  32

 15444برلم       22222222تارٌخ : 

 12331برلم       22222223عادل دمحم عواد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 12331برلم       22222223دمحم حسن على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص -نوفو -ربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت الشركه الهندسٌه للصناعات الكه -  35

 12314برلم       22222225ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  36

 12314برلم       22222225توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عنه 

ولٌد امٌن وشرٌكتٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص -نوفو -الشركه الهندسٌه للصناعات الكهربائٌه والمعدنٌه  واعمال المماوالت  -  31

 12314برلم       22222225ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

ائٌه والمعدنٌه واعمال المماوالت ) ولٌد امٌن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر الشركه الهندسٌه للصناعات الكهرب -  31

 12314برلم       22222225عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       22222226السٌد عبداللطٌف فتوح ابراهٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

11616 

    22222226مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  42

 1612برلم   

برلم       22222226احمد موسى العزٌزى دمحم وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

1612 

    22222226و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : مصطفى  حسٌن احمد عبد الفتاح  -  42

 1612برلم   

برلم       22222226مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  43

1612 



 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

    22222226ر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشه -  44

 1612برلم   

برلم       22222226احمد موسى العزٌزى دمحم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

1612 

    22222226مصطفى  حسٌن احمد عبد الفتاح و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  46

 1612برلم   

    22222226مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

 1612برلم   

    22222226مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

 1612برلم   

برلم       22222226احمد موسى العزٌزى دمحم وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  42

1612 

    22222226مصطفى  حسٌن احمد عبد الفتاح و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  52

 1612برلم   

برلم       22222226ه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌك -  51

1612 

    22222226مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  52

 1612برلم   

برلم       22222226وصٌة بسٌطة ، تارٌخ : احمد موسى العزٌزى دمحم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه ت -  53

1612 

    22222226مصطفى  حسٌن احمد عبد الفتاح و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  54

 1612برلم   

    22222226مصطفى حسٌن احمد عبدالفتاح وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

 1612برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4262 برلم      22222222، تارٌخ :  325  2224/6/5دمحم عبدالنبً دمحم عشٌبه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  1



 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

 12246برلم       22222222، تارٌخ :  314  2225/2/3رباب عصام حامد عبدهللا  تجدٌد السجل ساري حتً  -  2

برلم       22222222، تارٌخ :  322  2224/21/12فتحى عبدالرإوف عبدالعال السٌد  تجدٌد السجل سارى حتى  -  3

12112 

 1213برلم       22222224، تارٌخ :  354  2224/11/1تً احمد سٌد ٌونس معبد  تجدٌد السجل ساري ح -  4

برلم       22222224، تارٌخ :  354  2224/11/1احمد ٌونس للصناعات الهندسٌة واالسطمبات  تجدٌد السجل ساري حتً  -  5

1213 

 2326برلم       22222224، تارٌخ :  353  2222/11/5اٌة عٌد عبد الحمٌد ٌسن  تجدٌد السجل ساري حتً  -  6

 12532برلم       22222225، تارٌخ :  365  2224/21/22عبدهللا سٌد كامل السٌد حسانٌن  تجدٌد السجل ساري حتى  -  1

 1123برلم       22222226، تارٌخ :  312  2224/2/13دمحم كمال عبدالعزٌز دمحم عامر  ساري حتً  -  1

 12231برلم       22222226، تارٌخ :  312  2224/2/25مٌالد مٌخائٌل عٌاد مٌخائٌل  ساري حتً  -  2

 5521برلم       22222222، تارٌخ :  322  2221/1/12عاٌده السٌد احمد عبدالمنعم  ساري حتً  -  12

 1435برلم       22222222، تارٌخ :  326  2225/2/1المجٌد  ساري حتً سامى دمحم عبدهللا عبد -  11

 3216برلم       22222222، تارٌخ :  312  2224/3/13احمد دمحم ماجد دمحم جازي  تجدٌد السجل ساري حتً  -  12

 12332برلم       22222222، تارٌخ :  321مكتب امال انور شاكر مرلص للرحالت ونمل العمال     -  13

 12113برلم       22222222، تارٌخ :  321  2224/2/2احمد عٌد عبد النبى خراش  ساري حتً  -  14

 1114برلم       22222212، تارٌخ :  412  2222/1/11السٌد دمحم السٌد امٌن  تجدٌد السجل ساري حتً  -  15

 6116برلم       22222212، تارٌخ :  426  2224/2/16هانى ابراهٌم رزق صلٌب ابراهٌم  تجدٌد السجل ساري حتً  -  16

 5141برلم       22222212، تارٌخ :  422  2224/2/26عبداللطٌف على ٌوسف المعناوى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  11

 5141برلم       22222212، تارٌخ :  422  2224/2/26عبداللطٌف على ٌوسف المعناوى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  11

 11222برلم       22222211، تارٌخ :  426  2225/23/24ٌوسف دمحم عبدالشافى ابراهٌم  تجدٌد السجل الساري حتى  -  12

برلم       22222211، تارٌخ :  424  2221/22/12صٌدلٌة د / امٌرة دمحم دمحم السٌد باز  تجدٌد السجل ساري حتى  -  22

1142 

 12222برلم       22222211، تارٌخ :  425  2225/21/22جدٌد السجل ساري حتى دمحم عبدالمنعم مبارن السٌد  ت -  21

، تارٌخ :  412  2225/22/21مكتب نوره عزٌز مٌخائٌل كامل للرحالت ونمل العمال  تجدٌد السجل ساري حتى  -  22

 12235برلم       22222211

 12135برلم       22222212، تارٌخ :  443  2224/12/21سامر طه دمحم عبدالرإوف  تجدٌد السجل ساري حتً  -  23

 6316برلم       22222212، تارٌخ :  441تجدٌد السجل ساري حتً   2223/4/1اٌمان دمحم صالح الدٌن عبد الحى   -  24

 12112برلم       22222212، تارٌخ :  432  2225/1/3دمحم فتحى السٌد صالح  تجدٌد السجل ساري حتً  -  25

 12131برلم       22222212، تارٌخ :  442  2224/12/22مار رأفت ٌونس عبدالنعٌم  تجدٌد السجل ساري حتً ع -  26

 1311برلم       22222213، تارٌخ :  451  2225/1/1احمد السٌد غنٌم عطٌه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  21



 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

 12232برلم       22222213، تارٌخ :  456  2225/2/2نٌفٌن عبدالرحمن دمحم عثمان  تجدٌد السجل ساري حتً  -  21

 3113برلم       22222216، تارٌخ :  463  2222/5/11عبدالحمٌد السٌد سالم  ساري حتً  -  22

 12412برلم       22222216، تارٌخ :  414  2224/6/15زٌنه للمالبس الجاهزة  ساري حتً  -  32

 4463برلم       22222216، تارٌخ :  412  2224/12/24جل ساري حتً دمحم ممدوح حسٌن احمد علً  تجدٌد الس -  31

 12214برلم       22222211، تارٌخ :  422  2224/3/25ناصر احمد احمد حسن  تجدٌد السجل ساري حتً  -  32

 12222برلم       22222211، تارٌخ :  422  2225/1/11منصور دمحم على احمد  تجدٌد السجل ساري حتً  -  33

 2141برلم       22222211، تارٌخ :  411  2223/1/23امام ابراهٌم عبدالبصٌر زهران  تجدٌد السجل ساري حتً  -  34

 1121برلم       22222211، تارٌخ :  411  2221/1/12هشام دمحم دمحم احمد  تجدٌد السجل ساري حتً  -  35

برلم       22222212، تارٌخ :  516  2224/1/22سلطان للهندسة والمماوالت العامة  تجدٌد السجل سارى حتى  -  36

12611 

 1214برلم       22222212، تارٌخ :  521  2224/11/1دمحم صالح دمحم دمحم  تجدٌد السجل ساري حتً  -  31

 12216برلم       22222212، تارٌخ :  522  2225/2/23حتً احمد سعد السٌد عبدالمادر  تجدٌد السجل ساري  -  31

    22222222، تارٌخ :  532  2222/11/12مكتب رحالت بردٌس عبدهللا جابر البردٌسى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  32

 2333برلم   

 2111برلم       22222223، تارٌخ :  541  2223/26/11نجالء محمود الهادى العباسى  تجدٌد السجل ساري حتى  -  42

برلم       22222223، تارٌخ :  546  2225/22/12عال اسامه عٌد عبدالرحمن الفخرانى  تجدٌد السجل ساري حتى  -  41

12253 

 3126برلم       22222223، تارٌخ :  552  2224/23/12خالد حسٌن فإاد  تجدٌد السجل ساري حتى  -  42

 6236برلم       22222223، تارٌخ :  542  2224/4/15تنجدٌد السجل سارى حتى  ثناء عوٌس حسٌن عبدالسالم  -  43

 1652برلم       22222225، تارٌخ :  561  2222/5/23دمحم نجٌب دمحم المهدى بدران  تجدٌد السجل ساري حتً  -  44

 2131برلم       22222225، تارٌخ :  512  2223/1/2اشرف دمحم سامى محمود  تجدٌد السجل ساري حتً  -  45

 4252برلم       22222225، تارٌخ :  561  2224/6/3احمد عطٌه سلٌمان عطٌه  تجدٌد السجل ساري  -  46

 1441برلم       22222225، تارٌخ :  564  2225/2/1عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح ابراهٌم  تجدٌد السجل ساري حتً  -  41

 1431برلم       22222226، تارٌخ :  513  2225/2/6جدٌد السجل ساري حتً المرشدى للتورٌدات العمومٌة  ت -  41

 12261برلم       22222226، تارٌخ :  513  2223/12/23ابراهٌم ابو سرٌع دمحم الشحات  تجدٌد السجل سارى حتى  -  42

 1413برلم       22222226، تارٌخ :  511عبدالرسول عواد رضوان تمساح  تجدٌد السجل   -  52

 1413برلم       22222226، تارٌخ :  511  25/2/2225عبدالرسول عواد رضوان تمساح  تجدٌد السجل سارى حتى  -  51

 12232برلم       22222226، تارٌخ :  515  2225/2/1خٌرى دمحم عبدالعظٌم بٌومى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  52

 6122برلم       22222221، تارٌخ :  525  2224/2/22دمحم سعد عبدالمجٌد دمحم  ساري حتً  -  53

 6221برلم       22222221، تارٌخ :  521  2224/5/22المهدى دمحم ابراهٌم دمحمٌن  تجدٌد السجل سارى حتى -  54



 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

 2122برلم       22222221، تارٌخ :  521  2222/2/3دمحم احمد عبدالمحسن حسن  ساري حتً  -  55

 2112برلم       22222221، تارٌخ :  522  2221/2/21ود جاد الرب  تجدٌد السجل سارى حتى محمود دمحم محم -  56

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

م   برل    22222222، تارٌخ :  322  2225/2/25شركة اسماعٌل ممدوح احمد وشرٌكٌه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  1

12211 

برلم       22222222، تارٌخ :  322  2225/2/25شركه شرٌف رزق ابراهٌم دمحم وشرٌكٌه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  2

12211 

برلم       22222222، تارٌخ :  322  2225/2/25شركه شرٌف رزق ابراهٌم دمحم وشرٌكته  تجدٌد السجل ساري حتً  -  3
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