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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن طباعه  245556برلم  24244242، لٌد فى  45444.444،  سٌد عبدالعظٌم ٌونس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  1

مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه واصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت ، 

 ش االسالم االندلس الهرم 6بجهة : 

عن مكتب رحالت  245544برلم  24244244، لٌد فى  14444.444دمحم فاٌز السٌد شرنوبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : سمٌل بجوار محطه السكه الحدٌد اوسٌم

عن مصنع  154242برلم  24244245، لٌد فى  144444.444علً ممدوح علً رواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لمٌروطٌه امام كوبري العزٌزٌه سمارهمالبس ومستلزمات الفنادق ، بجهة : طرٌك ا

عن انتاج  245656برلم  24244212، لٌد فى  14444.444فسدله ابراهٌم دمحم شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ش  36، بجهة :  2416لسنه  646بموافمه امنٌه رلم  -وتوزٌع فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه 

 مسجد عمربن الخطاب ش المنشٌه طوابك فٌصل

عن تورٌد  245644برلم  24244212، لٌد فى  54444.444شعبان ابراهٌم دمحم عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش اوالد حافظ من المدس الكونٌسه العمرانٌه 3وتركٌب جمٌع انواع االموٌتال والزجاج ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  245646برلم  24244213، لٌد فى  154444.444لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسن فؤاد ع -  6

 ش مسجد الرحمن الحفرٌه بشتٌل اوسٌم 2فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

 عن تنظٌم 245666برلم  24244213، لٌد فى  5444.444هدٌل جمال دمحم احمد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ش الشهٌد احمد حمدي العشرٌن شمه بالدور الرابع  41، بجهة :  2416لسنه  55بموافمه امنٌه رلم -معارض فٌما عدا االنترنت 

 فٌصل

عن مكتب نمل اثاث  245436برلم  24244224، لٌد فى  14444.444محمود حسن سٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لبنا ناصٌه ش دمحم الراضً االمام الؽزالًش ابوبدر ا 4مع الجهات ، بجهة : 

 245452برلم  24244224، لٌد فى  54444.444محمود رشدى عبد الرحمن عبد الراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 عن مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع دمحم بكٌر ترعة السواحل جزٌرة دمحم الوراق

عن برامج  245554برلم  24244242، لٌد فى  24444.444فرد ، رأس ماله ،  محمود علً دمحم كمال  ، تاجر  -  14

ٌولٌو  26مكرر ش  3( ، بجهة : 2416لسنه  1366وتطبٌمات كمبٌوتر ومحمول فٌما عدا خدمات االنترنت)  بموافمه امنٌه رلم 

 مٌدان لبنان المهندسٌن

عن  245646برلم  24244246، لٌد فى  14444.444 اشرؾ دمحم شاكر عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  11

 ش احمد الفٌومً الهرم 13استشارات هندسٌه ومماوالت فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن ورشه  245645برلم  24244246، لٌد فى  54444.444دمحم محمود حمدان دمحم عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 البس العسكرٌه ، بجهة : ش عبدالمنعم كامل برطس اوسٌمتصنٌع مالبس ما عدا الم

عن مصنع مالبس  245666برلم  24244213، لٌد فى  44444.444احمد جمال راشد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش الكابالت من ش معهد االبحاث الوراق 15فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن ورشة  245644برلم  24244213، لٌد فى  24444.444على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نصر الدٌن دمحم حسان -  14

 شارع المتربه من ش الزمر لعبة بشتٌل اوسٌم 1سمكره ودهانات سٌارات ، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 عن مكتب 245666برلم  24244214، لٌد فى  144444.444خالد دمحم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 تسوٌك عماري فٌما عدا التسوٌك االلكترونً واالنترنت ، بجهة : ش عباس طه من ش جمال عبدالناصر بشتٌل اوسٌم

عن تورٌد اجهزة  245426برلم  24244216، لٌد فى  5444.444طلعت نور حسن جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 شارع ابو بكر الصدٌك م االمل امبابة 2طبٌة ، بجهة : 

عن مكتب  245442برلم  24244215، لٌد فى  144444.444اسراء سلمان احمد زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

برج االهرام طرٌك كفر  16تسوٌك مالبس جاهزه بالجمله ما عدا المالبس العسكرٌه وما عدا التسوٌك االلكترونً ، بجهة : 

 طههرمس طالبٌه فٌصل

عن ممهً ما عدا  245446برلم  24244215، لٌد فى  54444.444، تاجر فرد ، رأس ماله ،   موهوب حلمً حامد  -  15

 ش دمحم عوؾ العجوزه 35استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن صاله  245424برلم  24244216، لٌد فى  54444.444ٌحًٌ احمد ناصر مهنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ٌع التعاون فٌصلش دمحم طا 4رٌاضٌه ، بجهة : 

عن مكتب  245425برلم  24244216، لٌد فى  14444.444اسامه دكتور ٌسً نوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 رحالت ، بجهة : وراق الحضر

عن  245455برلم  24244224، لٌد فى  12444.444مصطفً محمود ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مل عمال ، بجهة : ش الحاج دمحم عنتر ؼرب البلد البراجٌل اوسٌممكتب رحالت ون

عن تورٌد اجهزه  245454برلم  24244224، لٌد فى  14444.444دمحم احمد سٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش عبدالنبً عبدالحمٌد من ش سٌدي عمار العمرانٌه 24رٌاضٌه ، بجهة : 

عن  245563برلم  24244243، لٌد فى  54444.444عبده احمد بدره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسمٌن عبدالعظٌم -  23

ش عبدالكرٌم الدٌب  14مكتب تورٌدات المالبس والمفروشات وادوات نظافه والمواد ؼذائٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

 بنً دمحم امبابه

عن تورٌدات  245542برلم  24244244، لٌد فى  12444.444، رأس ماله ،   محمود فرحان دمحم حامد  ، تاجر فرد -  24

 ش عبدالعزٌز المرش بوالق الدكرور 14ومماوالت ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

 عن بماله ، بجهة : 245555برلم  24244245، لٌد فى  14444.444لندا سمٌر حلٌم اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش داٌر الناحٌه اترٌس منشاه المناطر

عن تصلٌح  245614برلم  24244246، لٌد فى  54444.444احمد احمد حنفً احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش ارض الجمعٌه شمه بالدور االرضً مٌت عمبه العجوزه 4جمٌع انواع المالبس ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  245615برلم  24244246، لٌد فى  144444.444رشٌد عبد الرحمن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  24

شارع دمحم المنوفى متفرع من شارع ترعه  6مماوالت عمومٌه وتورٌدات عامه ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

 السواحل_امبابه

عن ورشه مالبس ما  245636برلم  24244212، لٌد فى  144444.444،  فاتن بشاي شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  25

 عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش فتحً سلطان من ش مدرسه النجاح وراق العرب

عن  245445برلم  24244215، لٌد فى  14444.444عاطؾ زٌنهم عبدالعزٌز الٌمنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ما عدا استخدام االنترنت ، بجهة : ش الجمهورٌه مدٌنه اوسٌممطعم وتمدٌم ماكوالت 

عن بالي استٌشن  245412برلم  24244215، لٌد فى  54444.444ابانوب خلؾ حلٌم لبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

، بجهة : برج  2416ه لسن 1444بموافمه امنٌه رلم -وبالردو فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه 

 فٌصل 1الجامعه تماطع ش العشرٌن ترعه عبدالعال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن بٌع  245424برلم  24244216، لٌد فى  344444.444دمحم علً حسٌن حسانٌن زلله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ن فٌصلش جالل كفر نصار من ش المل 151االطارات والبطارٌات واكسسوار السٌارات والتوتون ، بجهة : 

 245442برلم  24244226، لٌد فى  244444.444مصطفً عبدالهادي احمد عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

من علً الٌمٌن مركز  3عن بٌع مستحضرات تجمٌل ومنظفات صناعٌه ، بجهة : بهرمس ؼرب البلد ش داٌر الناحٌه محل رلم 

 منشاه المناطر

عن مكتب  245616برلم  24244214، لٌد فى  54444.444و زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم عوض اب -  33

 تجهٌز المعارض وتورٌد مستلزماتها فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : شارع سكه المدٌنه بجوار احمد عثمان _كرداسه

عن  245554برلم  24244245، لٌد فى  44444.444عبدالرحمن دمحم ؼرٌب عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 سوبر ماركت ، بجهة : ش سلٌمان باشا طرٌك جزٌره دمحم الوراق

عن تجاره  245625برلم  24244211، لٌد فى  14444.444ٌاسر نظٌؾ ابراهٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 السٌسًحسن فهٌم خطاب نزله  6مراتب ومخدات ، بجهة : ش بن ورد تمسٌم 

عن  245642برلم  24244212، لٌد فى  144444.444احمد دمحم عبدالمتعال منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ب م التحرٌر امبابه 15مصنع مالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : عمارات حجر االساس بلون 

عن مكتب متعهد  245655برلم  24244212، لٌد فى  12444.444،   دمحم عبدهللا محمود نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  34

 ش مصطفً النحاس البراجٌل 5نمل عمال ، بجهة : 

عن كافٌه فٌما  245664برلم  24244213، لٌد فى  24444.444رمضان متولً دمحم متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 المطار م غ امبابه 13، بجهة : بلون  2416سنه ل 1255بموافمه امنٌه رلم  -عدا خدمات االنترنت 

عن  245651برلم  24244216، لٌد فى  14444.444عاطؾ عبدالعزٌز حسانٌن حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش دمحم ٌوسؾ من ش البصراوي امبابه 5دخول مزادات حكومٌه ومخلفات ، بجهة : 

عن جمع  245656برلم  24244216، لٌد فى  14444.444رد ، رأس ماله ،  مجدي ؼبلاير ملسن شكره  ، تاجر ف -  44

 عوادم مخلفات ، بجهة : ش ابناء سوهاج من ش جمال عبدالناصر وراق العرب

عن مكتب  245414برلم  24244215، لٌد فى  12444.444احمد عبدالوارث عطٌه بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 هة : ش دمحم عبدالرازق زكً وسط البلد ابورواش كرداسهمماوالت وتشطٌبات ، بج

عن مطعم فول  245444برلم  24244215، لٌد فى  14444.444تامر اسماعٌل سٌد مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 14منزل  12وطعمٌه فٌما عدا االنترنت ، بجهة : امبابه مدٌنه العمال بلون 

عن كوفً شوب  245444برلم  24244215، لٌد فى  14444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ماهر محمود احمد  ، -  43

ش االتحاد  3، بجهة :  2416لسنه  1333بموافمه امنٌه رلم -فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه 

 داٌر الناحٌه زنٌن بوالق الدكرور

عن دعاٌه  245445برلم  24244224، لٌد فى  24444.444فرد ، رأس ماله ،   عمرو محمود علً عبدهللا  ، تاجر -  44

واعالن وادوات مكتبٌه  وطباعه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتبك الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد 

عبدالؽنً حسن من ش عثمان محرم  ش 4، بجهة :  2416لسنه  1444بموافمه امنٌه رلم  -الحصول علً التراخٌص الالزمه 

 الطالبٌه العمرانٌه

عن  245455برلم  24244224، لٌد فى  14444.444ابراهٌم عبدالحمٌد احمد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش رشدي من ش السالم امبابه 11تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  245466برلم  24244225، لٌد فى  54444.444د ، رأس ماله ،  عبدالرحمن ؼرٌب ابوالحسن السٌد  ، تاجر فر -  46

 مماوالت عامه ، بجهة : 
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عن بٌع  245564برلم  24244243، لٌد فى  12444.444دمحم سعد عبدالعزٌز شالوؾ حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش عبدهللا خلٌفه من ش الوحده امبابه 43مشؽوالت حدٌدٌه ، بجهة : 

عن سٌبر نت  245552برلم  24244245، لٌد فى  25444.444اسعد ادرٌس صالح سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش عبدالفتاح الماضً من ش التكافل التعاون فٌصل 13، بجهة :  2416لسنه  1216وبالي استٌشن بموافمه امنٌه رلم 

عن  245623برلم  24244211، لٌد فى  54444.444ماله ،   جٌهان مسعد عبدالموي عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس -  46

 ش الحمد هلل منن ش عشره وراق العرب الوراق 4ورشه تصنٌع وتمطٌع باللٌزر ، بجهة : 

عن بٌع  245655برلم  24244216، لٌد فى  54444.444احمد الشحات عطٌه عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

لسنه  1314بموافمه امنٌه رلم  -وتر فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه وصٌانه مستلزمات كمبٌ

 ش خالد العنانً من مصطفً المصري اللٌثً فٌصل 4، بجهة :  2416

عن اداره  245446برلم  24244224، لٌد فى  14444.444دمحم فتحً برعً برعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

بموافمه امنٌه رلم  -ب موارد بشرٌه فٌما عدا خدمات االنترنت واالمن والححراسه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه وتدرٌ

 ، بجهة : برج مراد 2416لسنه  1455

عن بٌع  245446برلم  24244224، لٌد فى  12444.444احمد عبدالعزٌز احمد مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ه ، بجهة : ش مسجد ابوبكر الصدٌك البراجٌل اوسٌمحبوب وعالف

عن تصنٌع بلتات  245555برلم  24244242، لٌد فى  12444.444دمحم صابر انور همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 خشب وبٌع اخشاب ، بجهة : طرٌك صفط اللبن كرداسه

عن مصنع  245546برلم  24244244، لٌد فى  144444.444،  بٌتر ابوابراهٌم نخٌله عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  54

 تطرٌز مالبس ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش الشٌخ مصطفً من عزبه الخالٌفه وراق العرب الوراق

عن مكتب نمل  245654برلم  24244244، لٌد فى  14444.444عماد عبد الفضٌل رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ، بجهة : اخر ش ذكري الحوامدٌه عمال

عن مطعم  245564برلم  24244246، لٌد فى  144444.444زاٌد ؼانم مصري الجبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 د ش الضؽط العالً حدائك االهرام الهرم 344وكافٌه فٌما عدا استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن كوافٌر  245565برلم  24244246، لٌد فى  3444.444، رأس ماله ،  معوض فاٌك عوزه سعٌد  ، تاجر فرد  -  54

 ش الدكتور المحرولً العجوزه 2سٌدات ، بجهة : 

عن استٌراد  245641برلم  24244246، لٌد فى  544444.444ولٌد رشدي محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : بهرمس بجوار المسجد الكبٌر منشاه  6لمجموعه من ا 36والفمره  16وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 المناطر

عن مكتب  245631برلم  24244211، لٌد فى  24444.444ماجد صالح الدٌن سٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 تصدٌر وتورٌدات ، بجهة : كورنٌش النٌل وراق الحضر

عن مكتب  245646برلم  24244212، لٌد فى  12444.444ٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منٌر عٌاد عازر م -  64

 ش مصطفً كامل البراجٌل 6رحالت ونمل عمال ، بجهة : 

عن تورٌدات  245653برلم  24244216، لٌد فى  144444.444تامر السٌد عاشور سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش دمحم طلعت الدور االرضً العجوزه 22ماله ، بجهة : عمومٌه دون تورٌدات ع

عن  245656برلم  24244214، لٌد فى  14444.444ضٌاء الحك حسن عبدالعزٌز الدٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش الشهٌد احمد عبود الزمر ناهٌا م كرداسه 3مكتب تاجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن  245664برلم  24244214، لٌد فى  24444.444حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعزٌز خضٌر عبدالعزٌز  -  63

 صٌانه اجهزه التكٌٌؾ ، بجهة : ش العروبه وراق العرب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن تصنٌع  245414برلم  24244216، لٌد فى  5444.444مروه احمد احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش البراءه البراجٌل اوسٌم 1العسكرٌه ، بجهة :  المالبس الجاهزه ما عدا المالبس

عن استٌراد  245435برلم  24244224، لٌد فى  544444.444ٌاسر عبدهللا عبدهللا علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش عكاشه ب الدكرور 15وتصدٌر ، بجهة : 

عن  245452برلم  24244224، لٌد فى  12444.444محمود سعٌد عبدالممصود عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش مصطفً كامل البراجٌل اوسٌم 4مكتب رحالت ونمل عمال ، بجهة : 

عن  245453برلم  24244224، لٌد فى  12444.444سامً عبدالعزٌز منٌسً رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ٌل اوسٌممكتب رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش داٌر الناحٌه البراج

عن  245462برلم  24244225، لٌد فى  14444.444احمد عبدالرحمن احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 تصدٌر مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : كرداسه الشارع الجدٌد مركز كرداسه

عن بٌع ادوات  245432برلم  24244224فى  ، لٌد 12444.444ٌاسر عبدالرحمن شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 عمارات الصفا والمروه من ش خوفو العمرانٌه 1منظفات ، بجهة : 

عن مماوالت عمومٌه  245554برلم  24244244، لٌد فى  24444.444خالد احمد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش الخرطوم من ش السودان الدور الثانً 3، بجهة : 

عن مكتب  245553برلم  24244245، لٌد فى  3444.444كرٌم سعٌد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

تورٌدات عمومٌه لمستلزمات الكمبٌوتر ومهمام المكاتب من لوازم التصوٌر من احبار وورق فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عدا 

ش حمزه  34، بجهة :  2416لسنه  1256بموافمه امنٌه رلم  -واالنترنت  اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ

 الدالش وراق الحضر الوراق

عن ممهً  245644برلم  24244246، لٌد فى  14444.444محمود فوزي فهمً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مام سور الشركه المنٌره امبابهش عبدالعزٌز ٌاسٌن ا 1عمومً فٌما عدا استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن ورشه  245662برلم  24244213، لٌد فى  144444.444عصام نعٌم جٌد جندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 شارع دمحم على  المتربه بشتٌل 15مالبس ، بجهة : 

عن  245665برلم  24244213فى ، لٌد  14444.444ٌاسر ابراهٌم عبدالحكٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش الشهٌد فوزي حامد حجاج من ارض المائه البراجٌل اوسٌم 1مكتب رحالت ونمل عمال بالداخل ، بجهة : 

عن مصنع  245444برلم  24244215، لٌد فى  144444.444هشام نصر احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش عزبه دمحم ابراهٌم بجوار هٌونداي شبرامنت ابوالنمرس 1ٌه ، بجهة : مالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكر

عن  245415برلم  24244216، لٌد فى  244444.444رواش محمود دروٌش عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 توزٌع وتورٌد حاصالت زراعٌه وتورٌد مواشً ، بجهة : بهرمس ش داٌر الناحٌه م منشاه المناطر

عن ؼسٌل  245421برلم  24244216، لٌد فى  54444.444عماد سلٌمان عبدالجواد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش المحروسه العجوزه 35سٌارات ، بجهة : 

عن ورشه  245424برلم  24244216، لٌد فى  144444.444احمد دمحم صبحً عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش عمربن الخطاب من الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب 6بجهة :  مالبس ،

عن مكتب  245451برلم  24244224، لٌد فى  54444.444الشٌمى احمد حسن خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 تورٌدات عامه ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : شارع اللواء احمد عبود الزمر _ناهٌا _كرداسه

عن  245463برلم  24244225، لٌد فى  14444.444ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز ابوؼزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 تصدٌر مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : بنً مجدول بجوار صٌدلٌه زٌتون مركز كرداسه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم  24244244، لٌد فى  244444.444 مؤسسه خالد احمد احمد خلٌل ابراهٌم اؼا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  51

 المطار م غ امبابه 16عن تجاره اطارات وبطارٌات ، بجهة : بلون  245543

عن دعاٌه  245556برلم  24244242، لٌد فى  16444.444مٌاسه جواد كامل رضا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

ت االنترنت اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، واعالن وتنظٌم مؤتمرات وحفاالت ومهرجانات فٌما عدا خدما

 فوق االرضً الهرم 5ش عزالدٌن الدور  16بجهة : 

عن بالي  245561برلم  24244246، لٌد فى  14444.444افراٌم لبٌب بولس بشاي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 4513برلم صادر  2416لسنه  1264بموافمه امنٌه رلم -ٌص الالزمه استٌشن ما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخ

 ش رزق حنا االرٌزونا الهرم 22، بجهة : 

عن نمل عمال  245563برلم  24244246، لٌد فى  5444.444جمال الدٌن عبدالكرٌم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لدكرورش عبدالمجٌد عامر بوالق ا 6ورحالت بالداخل ، بجهة : 

عن  245622برلم  24244211، لٌد فى  12444.444هشام عبدالرسول احمد دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مكتب خدمات نمل ودخول مزادات ، بجهة : خلؾ ش مصنع ابوعٌسً الوراق منشاه المناطر

عن  245625برلم  24244211، لٌد فى  54444.444معاذ دمحم صوفً اسماعٌل جبٌلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش ابوحازم الهرم 24استشارات وخدمات طاله ، بجهة : 

عن تصدٌر  245635برلم  24244212، لٌد فى  54444.444احمد دمحم عبدالممصود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 كرداسهمالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ناهٌا ش السهراٌه م 

عن مكتب  245643برلم  24244212، لٌد فى  24444.444هاشم سٌد عبدالنعٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 تصدٌر ، بجهة : ش العروبه العمومً وراق العرب الوراق

عن مكتب  245644برلم  24244213، لٌد فى  14444.444معوض احمد عبدالمعٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش اكرامً احمد جزاٌة منشاه المناطر

عن دعاٌه  245641برلم  24244213، لٌد فى  24444.444ماجده حسنً حافظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 11143برلم صادر  2416سنه ل 1344بموافمه امنٌه رلم  -واعالن ما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ 

 د ش جاردٌنٌا هضبه االهرام الهرم 252، بجهة :  2424لسنه 

عن بٌع  245645برلم  24244216، لٌد فى  14444.444دمحم سامً احمد ابراهٌم شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ٌن عمر اسباتس العمرانٌهابراج طٌبه من ش عزالد 14مالبس جاهزه ما عد المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجاره  245435برلم  24244224، لٌد فى  14444.444احمد صابر احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش محمود ٌالوت ش التحرٌر الشوربجً بوالق الدكرور 1منظفات ، بجهة : 

عن تنمٌه  245445برلم  24244226لٌد فى ،  15444.444ابتسام موسً علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

ش  244، بجهة :  2416لسنه  1154مهارات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه بموافمه امنٌه رلم 

 الملن فٌصل بجوار جٌم الشحات مبرون فٌصل

عن تصدٌر  245552برلم  24244242لٌد فى ،  14444.444دمحم صابر عبدالعال جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش سعد زؼلول مركز  كرداسه

عن  245565برلم  24244243، لٌد فى  12444.444عبدالعزٌز سعد عبدالعزٌز شالوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بدهللا خلٌفه من ش الوحدهش ع 43ورشه تشؽٌل معادن لدي الؽٌر ، بجهة : 

عن  245655برلم  24244212، لٌد فى  24444.444هشام عبدالمطلب حسن مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ب ش هارون الدلً 15تسوٌك عماري ورحالت داخلٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن مكتب رحالت  245654برلم  24244212، لٌد فى  12444.444هٌثم عابد دمحم معبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ونمل عمال ، بجهة : ش اوالد صمر ؼرب البلد البراجٌل اوسٌم

عن محل  245654برلم  24244216، لٌد فى  34444.444حسام دمحم دمحم سٌد عبدالؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

، بجهة :  2424لسنه  115برلم صادر  2416لسنه  1324بموافمه امنٌه رلم  -العاب بالي استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت 

 ش طرٌك كفر طهرمس بوالق الدكرور فٌصل 351

عن تسوٌك  245664برلم  24244214، لٌد فى  24444.444احمد طارق حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 نه الصحفٌن العجوزهش النٌل االبٌض مدٌ 4عبر الهاتؾ ما عدا التسوٌك االلكترونً ، بجهة : 

عن  245443برلم  24244215، لٌد فى  12444.444سعٌد محروس عرالً كٌالنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ش مدرسه االورمان سور المطار م االمل امبابه 2كافتٌرٌا فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تجاره  245445برلم  24244215، لٌد فى  14444.444فظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حمدي حسن حا -  141

بموافمه امنٌه  -الكتب واالدوات الكتابٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت 

 عمرو بن العاص االولش جده من جمال عبدالناصر تمسٌم  6، بجهة :  2416لسنه  1454رلم 

عن  245415برلم  24244216، لٌد فى  14444.444مصطفً السٌد علً سنوسً بعرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 تصدٌر مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : كرداسه ش المنطمه الثانٌه م كرداسه

عن  236235برلم  24244224، لٌد فى  144444.444ر فرد ، رأس ماله ،  عبد المادر دمحم احمد عبد المادر  ، تاج -  143

 المنطرة من شارع المسبن وراق الحضر 56معرض بٌع مالبس ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : الوراق 

تودٌو عن اس 245453برلم  24244224، لٌد فى  14444.444مارو ثروت نجٌب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 شارع ناصر من ترعة زنٌن بوالق الدكرور 41، بجهة :  2416لسنة  1535تصوٌر موافمة امنٌة رلم 

عن  245556برلم  24244245، لٌد فى  14444.444اٌهاب صالح ابراهٌم خضٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 كافٌترٌا ، بجهة : ش جسر النٌل وردان منشاه المناطر

عن ادوات  241442برلم  24244246، لٌد فى  14444.444ربٌع عبدالعزٌز علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  146

 ش االعمتاد المنٌره الؽربٌه امبابه 16صحٌه ، بجهة : 

عن  245644برلم  24244246، لٌد فى  54444.444احمد سعٌد لطفً حسٌن ابوزٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : تماطع الطرٌك االبٌض ناهٌا البلد م كرداسه محل لطع

عن مكتب  245614برلم  24244246، لٌد فى  5444.444سناء رضوان مسعود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 الدور االرضًب 1تشطٌبٌات ومماوالت ونمل عمال ، بجهة : شارع حسنى رشوان من جمال عبد الناصر _لسم الوراق رلم 

عن سوبر ماركت ،  245613برلم  24244246، لٌد فى  5444.444ولٌد ادهم مهنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 شارع حسن محرم _البراجٌل 1بجهة : 

ٌدلٌه عن ص 245656برلم  24244212، لٌد فى  54444.444صٌدلٌه د/ احمد عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 كورنٌش النٌل ناصٌه ش النزهه الوراق 42، بجهة : 

عن مكتب  245645برلم  24244212، لٌد فى  12444.444نور سلٌمان ساوٌرس نسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش الوحده

عن  245653برلم  24244212، لٌد فى  12444.444رفٌك عبدالمطلب مختار مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مكتب رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش داٌر الناحٌه البراجٌل اوسٌم

عن التدرٌب  245654برلم  24244216، لٌد فى  14444.444سهٌر دمحم حسن علً نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

لسنه  1452بموافمه امنٌه رلم -د الحصول علً التراخٌص الالزمه واالستشارات ما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسه وبع

 ش التحرٌر الدلً 6، بجهة :  2416



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن ممهً ما  245441برلم  24244215، لٌد فى  14444.444حماده سعد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 الحضرش ابوبكر الصدٌك كورنٌش النٌل وراق  2عدا االنترنت ، بجهة : 

عن  245436برلم  24244224، لٌد فى  54444.444عاطؾ سعد فراج عبدالبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش علً الصعٌدي وراق العرب الوراق 14مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تسوٌك  245465برلم  24244225، لٌد فى  24444.444هبه سعٌد عبدالحمٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش  26، بجهة :  2416لسنه  1226بموافمه امنٌه رلم  -عماري فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه 

 الملن فٌصل الهرم

عن  245444برلم  24244224، لٌد فى  5444.444علً عبدالنبً عبدالمولً عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

وانشاء موالع الكترونٌه وتسوٌك والدعاٌه واالعالن والمعارض والمؤتمرات فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار اداره 

ش دمحم حنفً وراق العرب  6، بجهة :  2416لسنه  1464بموافمه امنٌه رلم -الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ 

 الوراق

 245565برلم  24244243، لٌد فى  14444.444احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ عبدالستار اسماعٌل سٌد  -  115

 ش المطحن بشتٌل البلد اوسٌم 5عن ورشه خراطه ، بجهة : 

عن  245541برلم  24244243، لٌد فى  54444.444ماهر زٌنهم عبدالممصود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بدالممصود وراق العربش سمٌر ع 4تجاره نحاس ، بجهة : 

 245544برلم  24244243، لٌد فى  34444.444عاصم على فهمى مصطفى شولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

شارع نجٌب محفوظ عٌسً _حمدي سابما  5عن تورٌدات عمومٌه وصناعٌه وتصدٌر فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

 _العجوزة

عن ستودٌو  242464برلم  24244245، لٌد فى  25444.444ح الدٌن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعدٌه صال -  121

 ش ترعه السواحل ناصٌه عزبه الصعاٌده امبابه 25تصوٌر فٌما عدا تصوٌر المستندات واالنترنت ، بجهة : 

عن متعهد نمل  245562برلم  24244246فى  ، لٌد 5444.444دمحم منٌر نظٌر سلٌم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 عمر بن الخطاب بوالق الدكرور 1عمال ورحالت بالداخل ، بجهة : 

 245566برلم  24244246، لٌد فى  12444.444سمٌر ابو شوال عبدالشاهد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ، بجهة : نكال مركز منشاه المناطرعن مكتب تصدٌر وتورٌدات ما عدا  الكمبٌوتر ومستلزماته 

عن  245643برلم  24244246، لٌد فى  14444.444ٌوسؾ عبدالنعٌم ابوزٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ش امٌن عثمان ٌمٌن المحور ارض اللواء 64تعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد والسلع الؽذائٌه ، بجهة : 

عن  245614برلم  24244214، لٌد فى  25444.444دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن عبد البالى صابر  -  125

 شارع الصولحه _الكوم االحمر_اوسٌم 1تورٌد وتركٌب الزجاج والسٌكورٌت والبلور ، بجهة : 

عن تورٌدات  245634برلم  24244211، لٌد فى  14444.444مارٌان ممدوح فوزي حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 المهندسٌن 3ش احمد عرابً الدور  35عمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مكتب  245652برلم  24244212، لٌد فى  12444.444امل احمد بكر دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش دمحم عنتر البراجٌل اوسٌم

عن تسوٌك عماري  245665برلم  24244214، لٌد فى  5444.444 حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا دمحم -  125

 ش براده بجوار التوحٌد والنور 3فٌما عدا التسوٌك االكترونً واالنترنت ، بجهة : 

عن تورٌدات  245416برلم  24244216، لٌد فى  14444.444دمحم احمد حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ن حدائك االهرام البوابه الرئٌسٌة الهرم 352عمومٌه ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماتته او مواد الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن مدرسه  245433برلم  24244224، لٌد فى  14444.444سٌد عبدالعزٌز دمحم المؽربً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 22، بجهة :  2416لسنه  1446بموافمه امنٌه رلم  -مات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه خاصه عربً ما عدا خد

 ش ابوبكر الصدٌك كفره نصار فٌصل

عن  245454برلم  24244224، لٌد فى  12444.444اسالم جمال مصطفً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 درب العسكرٌه البراجٌل اوسٌم مكتب رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش

عن  245456برلم  24244224، لٌد فى  54444.444سٌؾ الدٌن نبٌل دمحم احمد عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ش احمد حجازي ابوالمجد المومٌه العربٌه امبابه 31مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن تصوٌر  245454برلم  24244224، لٌد فى  14444.444رأس ماله ،  اٌهاب اسعد ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ،  -  133

 شارع السودان الدلى 54فوتوؼرافى ماعدا تصوٌر المستندات واستخدام االنترنت ، بجهة : 

عن  245456برلم  24244224، لٌد فى  25444.444محمود مصطفى ابو العال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 شارع مسجد نور االسالم اللبٌنى الهرم 24ار سٌارات مستعملة ، بجهة : تجارة لطع ؼٌ

عن منجد  245564برلم  24244243، لٌد فى  14444.444صالح جابر زكً عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 افرنجً ) ورشه تنجٌد( ، بجهة : ش مكه خلؾ دار االورمان الهرم

عن تورٌد  245566برلم  24244243، لٌد فى  14444.444وع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد سٌد عبدهللا مطا -  136

وتركٌب كامٌرات مرالبه وجمٌع اعمال التٌار الخفٌؾ وتجدٌد الشبكات فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه وخدمات االنترنت وفٌما عدا 

ش المحروسه متفرع من ش  25، بجهة :  4465صادر  برلم 2416لسنه  1245بموافمه امنٌه رلم  -خدمات االمن والحراسه 

 احمد عرابً العجوزه

عن  245621برلم  24244214، لٌد فى  14444.444هانً فاروق عبدالمتجلً عبدالسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش المرٌوطٌه الؽربً بجوار مدرسه االرومان فٌصل 6لهوه ، بجهة : 

عن  245634برلم  24244212، لٌد فى  144444.444رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسن احمد علً فهمً -  135

 المطار ن غ امبابه 5تجاره موبٌالت واكسسوار موبٌالت ، بجهة : بلون 

عن بالي  245641برلم  24244212، لٌد فى  24444.444رامً جالل الدٌن حسن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 ش انور السادات سابما 6، بجهة :  2416لسنه  1413بموافمه امنٌه رلم -مستلزماته ما عدا االنترنت  استٌشن وبٌع

عن ورشة  246225برلم  24244212، لٌد فى  12444.444عزت السٌد دمحم احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 شارع سٌدى سلٌمان كرداسة 24تصنٌع اثاث ، بجهة : 

عن دخول  245654برلم  24244216، لٌد فى  14444.444م سٌد عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  باس -  141

 ش ٌوسؾ البؽدادي المنٌره امبابه 34مزادات حكومٌه ومخلفات ، بجهة : 

عن  245423برلم  24244216، لٌد فى  14444.444احمد علً مدبولً عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

بموافمه امنٌه رلم  -تورٌدات عمومٌه وصٌانه فً مجال الحاسبات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه 

 ش لدري من ش الشهٌد جمال الدٌن الكوم االخضر الهرم 1، بجهة :  2416لسنه  1421

عن تجاره  245426برلم  24244216، لٌد فى  14444.444حافظ دمحم عبدالمحسن شبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ش المومٌه العربٌه امبابه 26المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن شحن ونمل  245434برلم  24244216، لٌد فى  24444.444بسمه دمحم حلمً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 اد مٌدان لبنان المهندسٌنش الجه 23بضائع ، بجهة : 

عن تسوٌك  245434برلم  24244224، لٌد فى  6444.444حسام الدٌن دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 حدائك االهرام الهرم 64عماري ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن معرض  245441برلم  24244226، لٌد فى  54444.444حماده السٌد توفٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 تجاره السٌارات ، بجهة : ش الكورنٌش امام لاعه لصر النٌل المناشً البلد م المناطر

عن مطعم ماعدا  245611برلم  24244246، لٌد فى  25444.444خالد ٌوسؾ عثمان طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 شارع ربٌع الجٌزى 45استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن  245654برلم  24244212، لٌد فى  14444.444الرحمن فتحً عبدالعزٌز زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد -  145

 ش سكه المدٌنه كرداسه 5بٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : ناهٌا 

 عن بٌع 245632برلم  24244212، لٌد فى  144444.444دمحم حسٌن سلٌمان مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش الشٌخ رزق عزبه الصعاٌده امبابه 3رخام ، بجهة : 

 245644برلم  24244212، لٌد فى  544444.444جمعه عبدالرحمن عبدالستار رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

ة : ارض ، بجه 6من المجموعه  36والفمره  16عن استٌراد وتصدٌر وخدمات النظافه والمماوالت العامه فٌما عدا المجموعه 

 2ش الشاهد ٌمٌن المحور شمه  15اللواء 

عن كافٌه  245662برلم  24244214، لٌد فى  5444.444اشرؾ سٌد احمد شعراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش الهرم الطالبٌه 244ومطعم فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن تصدٌر مالبس  245416برلم  24244216، لٌد فى  14444.444دمحم خالد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 جاهزه فٌما عدا الزي العسكري ، بجهة : كرداسه ش الوحده مركز كرداسه

برلم  24244224، لٌد فى  54444.444مؤسسه االشهب للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 تجارٌه ، بجهة : الزٌدٌه ش الشرفاء اوسٌمعن مكتب تصدٌر وتوكٌالت  245441

عن تجاره  245466برلم  24244226، لٌد فى  544444.444دمحم احمد عبدالباري حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

ش عبدالعاطً محمود  34، بجهة : شمه بالدوراالرضً فً  2416لسنه  1351الكترونٌه وتورٌدات عامه بموافمه امنٌه رلم 

 لترابٌع الطوابك فٌصلا

عن ممهً ما  245544برلم  24244244، لٌد فى  5444.444سعٌد عزالدٌن دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش الجٌزه الدلً 56عدا استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن معرض سٌرامٌن  245545 برلم 24244244، لٌد فى  14444.444سٌرامٌن العتابً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش معهد ناصر االزهري كورنٌش النٌل المٌراطٌٌن اوسٌم 1وادوات صحٌه ، بجهة : 

عن كوفً شوب ،  245612برلم  24244246، لٌد فى  24444.444دمحم دمحم توفٌك فرؼل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ش مسجد المؽفره ترسا 2عمار رلم  3بجهة : محل رلم 

عن مماوالت  245646برلم  24244212، لٌد فى  12444.444نصار للمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش االمام علً المومٌه العربٌه وراق العرب 16عمومٌه وتشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب  245645برلم  24244212، لٌد فى  12444.444علً ابراهٌم حسن خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : الزٌدٌه اوسٌم

عن تنمٌه بشرٌه  245661برلم  24244214، لٌد فى  5444.444هبه عبدالستار دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

رم بن الخطاب من احمد ش ع 5، بجهة :  2416لسنه  1114بموافمه امنٌه رلم  -وكورسات اطفال فٌما عدا خدمات االنترنت 

 كامل خلؾ محافظه الجٌزه

عن تنظٌم  245431برلم  24244216، لٌد فى  54444.444ابانوب سامى بدٌع ارمٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 شارع الدلى 16، بجهة :  2416لسنة  1345حفالت وتصوٌر ماعدا خدمات االنترنت موافمه امنٌه 

عن بالي  245446برلم  24244215، لٌد فى  54444.444عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ثابت حسن  -  162

 ، بجهة : ش محمود ٌالوت الشوربجً بوالق الدكرور 2416لسنه  1116بموافمه امنٌه رلم  -استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن مكتب  245434برلم  24244224، لٌد فى  12444.444حامد احمد حامد امبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش اوالد صمر ؼرب البلد البراجٌل اوسٌم

عن مكتب تورٌد  245445برلم  24244224، لٌد فى  12444.444دمحم سعد على ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 اوسٌم خرده ومعادن ، بجهة : شارع احمد عرابى  البراجٌل

عن مكتبه  245446برلم  24244224، لٌد فى  12444.444مجدى نجٌب خلٌل سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

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

 عمرانٌه_الهرمشارع ابو العال تمسٌم حسن فهٌم_ال 16

عن مكتب  245454برلم  24244224، لٌد فى  12444.444ابراهٌم حسن فتٌان عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ش مصطفً النحاس البراجٌل اوسٌم 5رحالت ونمل عمال ، بجهة : 

عن تصدٌر  245461برلم  24244225، لٌد فى  14444.444عالء دمحم السٌد دمحم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : كرداسه ش جمال عبدالناصر مركز كرداسه

عن  245553برلم  24244242، لٌد فى  14444.444دمحم علً عبدالمجٌد علً المكاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 جهة : كرداسه ش كرداسه السٌاحً مركز كرداسهتصدٌر مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، ب

عن مكتب  245554برلم  24244245، لٌد فى  12444.444حسام احمد طه عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 خدمات نمل لحساب الؽٌر سٌارات و معدات ، بجهة : ش سعد بن ابً ولاص جزٌره دمحم الوراق

عن مكتب  245624برلم  24244211، لٌد فى  14444.444موده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاٌده عبدالجلٌل فرج ح -  144

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش محمود الشامً سمٌل اوسٌم

عن  245633برلم  24244212، لٌد فى  14444.444ولٌد خالد حسن عبدالمعطً زكرٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 البس جاهزه ما عدا الزي العسكري ، بجهة : كرداسه ش اللبٌنً كرداسهتصدٌر م

عن بماله ،  245635برلم  24244212، لٌد فى  14444.444سعٌد شولً السبد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش عمر بن عبدالعزٌز العروبه 24بجهة : 

عن مكتب  245665برلم  24244213، لٌد فى  12444.444اله ،  عماد صبري جاد ابورواش  ، تاجر فرد ، رأس م -  143

 تورٌد منظفات ، بجهة : وسط البلد كفر حكٌم كرداسه

عن  245642برلم  24244213، لٌد فى  54444.444احمد جمال احمد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 امبابه-الكٌت كات-السالم -ش شاكر 24: رلم تورٌدات عمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة 

عن مطعم كرٌب ،  166245برلم  24244213، لٌد فى  144444.444مٌالد عادل عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 كفر طهرمس_الطالبٌه-شارع العطور  1بجهة : 

عن ممهى  245664برلم  24244214ٌد فى ، ل 14444.444اسالم دمحم حسن المسلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 شارع حورس ارض الحداد_ناصٌه سكه حدٌد _الصوامع_ امبابه2ماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

برلم  24244226، لٌد فى  54444.444عبدالعزٌز محمود رجب ابراهٌم ابو جامع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ح متولً تاج الدٌن دمحم حافظ البصراوي امبابه 16كورات ، بجهة : عن مماوالت واعمال تشطٌب ودٌ 245465

عن استشارات  245561برلم  24244243، لٌد فى  5444.444رضا عبدهللا السٌد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ش حسٌن ؼالب كعبٌش الطوابك فٌصل 44هندسٌه ومماوالت فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مكتب  245562برلم  24244243، لٌد فى  144444.444خالد دمحم عبدهللا عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش عبدالرازق اسماعٌل من احمد سالم مدٌنه االمل امبابه 15مماوالت عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عن مكتب نمل  245551برلم  24244245فى  ، لٌد 5444.444احمد سعٌد عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ش عبدالممصود الفمً عزبه االمٌن صفط اللبن م كرداسه 4العمال بالداخل ، بجهة : 

عن مكتب  245564برلم  24244246، لٌد فى  25444.444امونٌوس سعد فهمً سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 تودٌو مصر تمسٌم اباظه العمرانٌهش س 3لمكافحه الحشرات والموارض ، بجهة : 

عن خدمه  245556برلم  24244245، لٌد فى  14444.444تامر عٌسً محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 رجال االعمال ورحالت ، بجهة : ش رضا ابورواش بشتٌل البلد

 245644برلم  24244246، لٌد فى  144444.444 اسالم حمدي فرج دمحم فرج الحرٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  153

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : ش الممابر كفر حكٌم م كرداسه

عن مطعم اسمان  245664برلم  24244212، لٌد فى  54444.444احمد السٌد احمد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ش ابوالمحاسن الشاذلً العجوزه 6، بجهة : 

عن تصدٌر مالبس  245634برلم  24244212، لٌد فى  14444.444 احمد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  155

 جاهزه ما عدا الزي العسكري ، بجهة : كرداسه ش الشٌخ م كرداسه

عن انتاج  245413برلم  24244215، لٌد فى  14444.444دٌنا عمرو احمد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

ش دمحم عبدالرلٌب المطبعه  2، بجهة :  2416لسنه  1325بموافمهه امنٌه رلم  -وخدمات فنٌه وسٌنمائٌه فٌما عدا خدمات االنترنت 

 الهرم

 245443برلم  24244223، لٌد فى  544444.444كرٌم كمال عبد هللا مرزوق حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 شارع الطٌار فكرى مدٌنة التحرٌر امبابة 63والتصدٌر ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  16لمجموعة عن استٌراد ماعدا ا

عن مكتب  2454432برلم  24244226، لٌد فى  14444.444محمود مصطفً سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش ابناء سوهاج ش العشرٌن لٌصل 13رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن ورشة  245451برلم  24244224، لٌد فى  54444.444عبد الاله دمحم عبد الاله السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 شارع محمود الجمٌل من شارع كمال حمزه المنٌرة الؽربٌة امبابة 65تصنٌع مالبس جاهزة ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 كات  لٌود شر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رضا عبدالجلٌل وشركاه   شركة  ،  تورٌد وجبات ؼذائٌه للشركات والمصانع والمعاهد والمطاعم  ،رأس مالها    -  1

، عن تورٌد وجبات ؼذائٌه للشركات والمصانع والمعاهد والمطاعم ، بجهة  245555برلم  24244245،لٌدت فى  54444.444

 دالرحٌم الشاعر ابوالهول بجوار مخبوزات سفٌر: ش دمحم عب

 24444.444فتحً عبدالعزٌز وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر المواد الؽذائٌه والمالبس والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  2

ابراهٌم ش  16، عن تصدٌر المواد الؽذائٌه والمالبس والتورٌدات العمومٌه ، بجهة :  245546برلم  24244244،لٌدت فى 

 خاطر العجوزه

 244444.444كاشؾ فتحً كاشؾ صالح وشركاه   شركة  ،  مطعم ومسرح منوعات ودٌسكو ومهلً لٌلً  ،رأس مالها    -  3

 ش الهرم الطالبٌه 142، عن مطعم ومسرح منوعات ودٌسكو ومهلً لٌلً ، بجهة :  245551برلم  24244242،لٌدت فى 

ئها   شركة  ،  صٌدلٌه وبٌع وتجاره االدوٌه والمستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل  ،رأس سهٌر دمحم امٌن فهمً وشركا -  4

، عن صٌدلٌه وبٌع وتجاره االدوٌه والمستلزمات الطبٌه  245554برلم  24244242،لٌدت فى  14444.444مالها   

 ش الٌوزباشً فصٌح امبابه 2ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

،لٌدت فى  144444.444د وشرٌكه   شركة  ،  تنمٌه واستصالح االرضً الصحراوٌه  ،رأس مالها   احمد مصطفً احم -  5

، عن تنمٌه واستصالح االرضً الصحراوٌه ، بجهة : الزٌدٌه ش مصطفً الدكر من طرٌك ؼٌضان  245615برلم  24244214

 مركز اوسٌم

 24244226،لٌدت فى  254444.444ت  ،رأس مالها   سمٌر جرجس عبدالمالن وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المصوؼا -  6

 ش المحالوي الدلً 5، عن تجاره المصوؼات ، بجهة :  245444برلم 

،لٌدت فى  14444.444حنان رمضان عبدالرازق محمود وشرٌكها   شركة  ،  تورٌد المالبس الجاهزه  ،رأس مالها    -  4

ش عٌد الخضري  الطرٌك  31زه ، بجهة : شمه بالدور الثالث بالعمار رلم ، عن تورٌد المالبس الجاه 245565برلم  24244246

 االبٌض ارض اللواء

حسٌن عبدالستار حسٌن وشركائه   شركة  ،  اداره المطاعم واداره الكافٌهات واعداد الوجبات الجاهزه والحلوٌات والتورٌدات  -  5

، عن اداره المطاعم واداره الكافٌهات واعداد  245665لم بر 24244214،لٌدت فى  54444.444العمومٌه  ،رأس مالها   

 الوجبات الجاهزه والحلوٌات والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : برج الفتح اخر ش ترعه نصار متفرع من ش اللبٌنً فٌصل

لعامه  ،رأس مالها   هبه عبدالهادي عبدالعزٌز النشار وشركائها   شركة  ،  المٌام بجمٌع انشطه التورٌدات و المماوالت ا -  6

، عن المٌام بجمٌع انشطه التورٌدات و المماوالت العامه ، بجهة : الشمه  245411برلم  24244215،لٌدت فى  144444.444

 ناصٌه ش الصنادٌلً من ش حمدي ٌاسٌن الثالثٌنً الطوابك فٌصل الهرم 2الكائنه فً العمار رلم  3بالدور االول رلم 

شمس الدٌن وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وصٌانه اجهزه طبٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته  ،رأس  اسامه عبدالسمٌع -  14

، عن تجاره وصٌانه اجهزه طبٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر  245464برلم  24244225،لٌدت فى  54444.444مالها   

 اره متفرع من اللبٌنً الهرمش ممدوح وهبه تمسٌم الندا خلؾ مدرسه سم 3ومستلزماته ، بجهة : 

،لٌدت فى  144444.444رامً دمحم اسماعٌل عثمان وشركاه   شركة  ،  اداره مستشفٌات وتسوٌك طبً  ،رأس مالها    -  11

 ش الجامع متفرع من ش السالم الكٌت كات امبابه 16، عن اداره مستشفٌات وتسوٌك طبً ، بجهة :  245445برلم  24244224

برلم  24244246،لٌدت فى  34444.444ال وشركاه   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه  ،رأس مالها   دمحم كم -  12

 ش المومٌه العربٌه ارض الحداد امبابه 24، عن تجاره المالبس الجاهزه ، بجهة :  245646

لتجاره والتورٌدات والصٌانه الجهزه عبدالحمٌد الؽرٌب عبدالحمٌد سكر وشرٌكه للتجاره واالنظمه المتكامله   شركة  ،   ا -  13

 14444.444االتصالت واالنظمه االمنٌه للمنشات واالنظمه المتكامله والمماوالت الخاصه باعمال الكهرباء فمط  ،رأس مالها   

نظمه ، عن التجاره والتورٌدات والصٌانه الجهزه االتصالت واالنظمه االمنٌه للمنشات واال 245564برلم  24244246،لٌدت فى 

 ش المهندس متفرع من ش مسجد البهواشً اوسٌم 24المتكامله والمماوالت الخاصه باعمال الكهرباء فمط ، بجهة : 

دمحم حسان وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه وتورٌدات اجهزه كهربائٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته  ،رأس  -  14

، عن تورٌدات عمومٌه وتورٌدات اجهزه كهربائٌه فٌما عدا اجهزه  245645برلم  24244213،لٌدت فى  24444.444مالها   

 ش سلٌمان ترن متفرع من ش كعبٌش الطوابك فٌصل 3الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

وطبٌعتها دمحم سٌد مدبولً وشركاه   شركة  ،   االستٌراد والتصدٌر وتجاره الحٌوانات الحٌه  واللحوم باختالؾ انواعها  -  15

وتربٌه وتسمٌن وتورٌد المواشً الحٌه وتربٌه الدواجن وتجاره وتورٌد اللحوم الداجنه واالسمان بمختلؾ انواعها وتجاره المواد 

،لٌدت  2444444.444الؽذائٌه وانشاء وتشؽٌل واداره المجازر بمختلؾ انواعها وكذلن تجاره المحاصٌل الزراعٌه  ،رأس مالها   

، عن االستٌراد والتصدٌر وتجاره الحٌوانات الحٌه  واللحوم باختالؾ انواعها وطبٌعتها وتربٌه  245654م برل 24244212فى 

وتسمٌن وتورٌد المواشً الحٌه وتربٌه الدواجن وتجاره وتورٌد اللحوم الداجنه واالسمان بمختلؾ انواعها وتجاره المواد الؽذائٌه 

ش متولً الشعراوي المنصورٌه  1عها وكذلن تجاره المحاصٌل الزراعٌه ، بجهة : وانشاء وتشؽٌل واداره المجازر بمختلؾ انوا

 الهرم

 24244216،لٌدت فى  15444.444دمحم احمد علً السٌد حسن وشركاه   شركة  ،  تصدٌر مالبس جاهزه  ،رأس مالها    -  16

 كز كرداسه، عن تصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : كرداسه ش مدرسه الؽرابلً مر 245414برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

دمحم سالم السٌد احمد عمار وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر مالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه  ،رأس مالها    -  14

، عن تصدٌر مالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : كرداسه  245464برلم  24244225،لٌدت فى  14444.444

 ش بحري المجاري مركز كرداسه

هٌن للخدمات الهندسٌه   شركة  ،  خدمات واستشارات هندسٌه ومعامل ضبط الجوده للمشروعات الهندسٌه  ،رأس مالها   الشا -  15

، عن خدمات واستشارات هندسٌه ومعامل ضبط الجوده للمشروعات  245626برلم  24244211،لٌدت فى  14444.444

 الهرمع حدائك االهرام البوابه الرابعه  264الهندسٌه ، بجهة : 

برلم  24244216،لٌدت فى  2444.444هشام حسن عالء الدٌن وشرٌكه   شركة  ،  مخٌز ) انتاج خبز(  ،رأس مالها    -  16

 ، عن مخٌز ) انتاج خبز( ، بجهة : ش مرعً جمعه بعرب ابوختٌرش ابوالنمرس 245425

 24244216،لٌدت فى  14444.444،رأس مالها     بهاء الدٌن دمحمي جمعه وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المالبس المطنٌه -  24

 ش الربٌع حدائك االهرام الهرم 1، عن تجاره المالبس المطنٌه ، بجهة :  245646برلم 

،لٌدت  15444.444الخضر مصطفً دمحم متولً وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل  ،رأس مالها    -  21

 ش كعبٌش مدخل الطوابك الهرم 51ن تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل ، بجهة : ، ع 245636برلم  24244212فى 

ٌاسمٌن حمزه وشرٌكتها   شركة  ،  المماوالت العامه والمماوالت المتخصصه واعداد التصمٌمات الهندسٌه وتنفٌذها  -  22

ت العامه والمماوالت المتخصصه ، عن المماوال 245664برلم  24244213،لٌدت فى  14444.444وتورٌدها  ،رأس مالها   

 ش حسٌن رشاد الدلً 12واعداد التصمٌمات الهندسٌه وتنفٌذها وتورٌدها ، بجهة : 

برلم  24244211،لٌدت فى  14444.444انوار فتحً احمد وشركاه   شركة  ،  بٌع وتجاره الدلٌك  ،رأس مالها    -  23

 كائن ناصٌه مٌت شماس ش العمده امام ش الطابونه م ابوالنمرس، عن بٌع وتجاره الدلٌك ، بجهة : الممر ال 245626

شركه ٌسرا وساره سعدالدٌن رمضان   شركة  ،   الامه واداره مركز العداد وتنمٌه مهارات االطفال الطبعٌٌن وذوي  -  24

وم مسلٌه دراما التارٌخ ورش تعلٌمٌه عل-االحتٌاجات الخاصه وتشمل ورش فنٌه رسم ؼناء عزؾ تمثٌل مارٌونت مشؽوالت ٌدوٌه 

،لٌدت  3444.444،رأس مالها     2416لسنه  1223بموافمه امنٌه رلم  -ورش تربٌع=ه اٌجابٌه لالطفال والوالدٌن -لؽه انجلٌزٌه 

، عن الامه واداره مركز العداد وتنمٌه مهارات االطفال الطبعٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصه  245643برلم  24244213فى 

ورش -ورش تعلٌمٌه علوم مسلٌه دراما التارٌخ لؽه انجلٌزٌه -فنٌه رسم ؼناء عزؾ تمثٌل مارٌونت مشؽوالت ٌدوٌه  وتشمل ورش

 ش عمر بن الخطاب الهرم 25، بجهة :  2416لسنه  1223بموافمه امنٌه رلم  -تربٌع=ه اٌجابٌه لالطفال والوالدٌن 

،لٌدت  34444.444،رأس مالها     2416لسنه  1434افمه امنٌه رلم بمو -شاهٌن وشركاه   شركة  ،  تسوٌك الكترونً  -  25

 الملن فٌصل 364، بجهة :  2416لسنه  1434بموافمه امنٌه رلم  -، عن تسوٌك الكترونً  245663برلم  24244214فى 

،لٌدت فى  2444.444ورثه عصام احمد كامل زكرٌا   شركة  ،  تورٌد محاصٌل زراعٌه ومخلالت  ،رأس مالها    -  26

ش هٌثم فتحً المحامً من دمحم عبدالنبً  1، عن تورٌد محاصٌل زراعٌه ومخلالت ، بجهة :  245566برلم  24244246

 عمرانٌه شرلٌه

 14444.444هشام محسن علً وشرٌكه   شركة  ،  تصمٌمات الدٌكور والفنون التشكٌلٌه فٌما عدا الطباعه  ،رأس مالها    -  24

ش عبدالحمٌد  3، عن تصمٌمات الدٌكور والفنون التشكٌلٌه فٌما عدا الطباعه ، بجهة :  245651برلم  24244212،لٌدت فى 

 بالدور الثانً فوق االرضً والبدروم المهندسٌن 4لطفً شمه رلم 

  احمد حسن شعبان دمحم وشرٌكه   شركة  ،   تجاره المواد الؽذائٌه وادوات النظافه والتورٌدات  ،رأس مالها  -  25

ش  1، عن تجاره المواد الؽذائٌه وادوات النظافه والتورٌدات ، بجهة :  245616برلم  24244214،لٌدت فى  144444.444

 المهندس مصطفً من ش ترعه السواحل جزٌره دمحم الوراق

تصنٌع  -الجاهزه  دمحم عبدالتواب زكً وشركاه   شركة  ،   تصنٌع وتعبئه الحلوي والشوكوالته والمهوه واكواب المهوه -  26

تصنٌع  -تصنٌع وتعبئه المواد الؽذائٌه  -تعبئه المٌاه  -تصنٌع وتعبئه اللبان  -وتعبئه الكٌن والبسكوت والمخبوزات والمعجنات 

ٌات  تعبئه التوابل و االعشاب والبمول -تصنٌع وتعبئه العصائر البودر  -وتعبئه االؼذٌه الخاصه و المكمالت الؽذائٌه بكافه اشكالها  

، عن تصنٌع وتعبئه الحلوي والشوكوالته والمهوه واكواب  245624برلم  24244211،لٌدت فى  244444.444،رأس مالها   

تصنٌع وتعبئه  -تعبئه المٌاه  -تصنٌع وتعبئه اللبان  -تصنٌع وتعبئه الكٌن والبسكوت والمخبوزات والمعجنات  -المهوه الجاهزه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تعبئه التوابل  -تصنٌع وتعبئه العصائر البودر  -بئه االؼذٌه الخاصه و المكمالت الؽذائٌه بكافه اشكالها  تصنٌع وتع -المواد الؽذائٌه 

 ش دمحم فاضل الهرم 2و االعشاب والبمولٌات ، بجهة : 

 245444برلم  24244224،لٌدت فى  145444.444شرٌؾ فهمً وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه  ،رأس مالها    -  34

 ش دمحم رشدي من امتداد ش الوحده ارض الحداد امبابه 11، عن المماوالت العامه ، بجهة : 

،لٌدت فى  54444.444باسم ابراهٌم حسن احمد وشركاه   شركة  ،  صناعه االثاث والموبٌلٌا  ،رأس مالها    -  31

 من ش بشتٌل العمومً امبابهش المطحن  4، عن صناعه االثاث والموبٌلٌا ، بجهة :  245566برلم  24244243

برلم  24244242،لٌدت فى  14444.444مٌرفت رمزي ٌوسؾ وشرٌكها   شركة  ،  دعاٌه واعالن  ،رأس مالها    -  32

 ش دمحم فؤاد الطرٌك االبٌض العجوزه 3، عن دعاٌه واعالن ، بجهة :  245555

برلم  24244214،لٌدت فى  24444.444رأس مالها   عصام دمحم عبدالمادر وشرٌكه   شركة  ،  طالء المعادن  ، -  33

 ش عادل سرور صفط اللبن 5، عن طالء المعادن ، بجهة :  245624

دمحم احمد دمحم شعبان وشركاه   شركة  ،   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه واعمال الدعاٌه واالعالن بكافه الوسائل  -  34

شوارع والكباري والمٌادٌن واالنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعه والمرئٌه وتنظٌم المسموعه والممرؤه والمرئٌه وال

المعارض والمؤتمرات والحفالت العامه واعمال التجاره والتورٌدات العمومٌه والخدمات اللوجستٌه فً نفس النشاط وٌجوز للشركه 

ٌرها التً تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التً لد تعاونها علً ان ٌكون لها مصلحه او تشترن با وجه من الوجوه مع الشركات وؼ

، عن االستٌراد  245645برلم  24244246،لٌدت فى  2444444.444تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج   ،رأس مالها   

ه والشوارع والكباري والمٌادٌن والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه واعمال الدعاٌه واالعالن بكافه الوسائل المسموعه والممرؤه والمرئٌ

واالنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعه والمرئٌه وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامه واعمال التجاره والتورٌدات 

ات العمومٌه والخدمات اللوجستٌه فً نفس النشاط وٌجوز للشركه ان ٌكون لها مصلحه او تشترن با وجه من الوجوه مع الشرك

ش محً  116وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، بجهة : 

 الدٌن ابوالعز الدلً

او دمحم احمد دمحم شعبان وشركاه   شركة  ،  وكذلن الشركات ذات العالله وٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها  -  35

برلم  2416لسنه  652بموافمه امنٌه رلم  -فٌما عدا اصدار االصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت  -تلحمها بها 

، عن وكذلن الشركات ذات  245645برلم  24244246،لٌدت فى  2444444.444،رأس مالها     2424لسنه  255صادر 

فٌما عدا اصدار االصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه  -السالفه او تشترٌها او تلحمها بها العالله وٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات 

ش محً الدٌن ابوالعز  116، بجهة :  2424لسنه  255برلم صادر  2416لسنه  652بموافمه امنٌه رلم  -والمصاحؾ واالنترنت 

 الدلً

،لٌدت فى  54444.444رات من والً الؽٌر  ،رأس مالها   دمحم جمعه كرار وشركاه   شركة  ،  اٌجار واستئجار السٌا -  36

ش الدكتور دمحم شاهٌن العجوزه الدور  56، عن اٌجار واستئجار السٌارات من والً الؽٌر ، بجهة :  245644برلم  24244212

 1االرضً شمه 

الرحالت الفردٌه والجماعٌه وبٌع وصرؾ  عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه   شركة  ،   مزاول االعمال السٌاحه وتنظٌم -  34

تذاكر السفر علً وسائل النمل المختلفه وتمثٌل شركات  الطٌران والمالحة والوكالة عنها وامتالن وتشؽٌل وسائل النمل المختلفة 

وللشركة الحك ان بمزاولتها او اى لوانٌن آخرى معدلة له او موسوعة  1653لسنه  115وكافة االعمال التة ٌسمح بها المانون رلم 

،لٌدت فى  2444444.444تتعاون مع اى هٌئة تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها وتندمج فٌها او تلحمها بها  ،رأس مالها   

، عن مزاول االعمال السٌاحه وتنظٌم الرحالت الفردٌه والجماعٌه وبٌع وصرؾ تذاكر السفر علً  245663برلم  24244213

ٌل شركات  الطٌران والمالحة والوكالة عنها وامتالن وتشؽٌل وسائل النمل المختلفة وكافة االعمال التة وسائل النمل المختلفه وتمث

بمزاولتها او اى لوانٌن آخرى معدلة له او موسوعة وللشركة الحك ان تتعاون مع اى هٌئة  1653لسنه  115ٌسمح بها المانون رلم 

 ش السودان العجوزه 355الدور االول رلم  4تلحمها بها ، بجهة : شمه تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها وتندمج فٌها او 

 24244244،لٌدت فى  144444.444زٌاد حسن ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  اداره المطاعم والكافٌهات  ،رأس مالها    -  35

 مٌدان عمان لسم الدلً 4، عن اداره المطاعم والكافٌهات ، بجهة :  245545برلم 

 24244216،لٌدت فى  13444.444 مصطفً احمد فراج وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدي ) طبالً(  ،رأس مالها   دمحم -  36

 ، عن مخبز بلدي ) طبالً( ، بجهة : ش حسن الفٌومً صفط اللبن بوالق الدكرور 245652برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم  24244213،لٌدت فى  14444.444احمد دمحم جوده فتوح وشرٌكه   شركة  ،  تجاره زجاج ٌدوي  ،رأس مالها    -  44

 ش التحرٌر الدلً 64، عن تجاره زجاج ٌدوي ، بجهة :  245661

   6من المجموعه   36والفمره  16عمرو عادل الهلباوي وشرٌكٌه   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  -  41

والفمره  16عن االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه ،  245456برلم  24244225،لٌدت فى  2444444.444،رأس مالها   

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي ابورواش 25ش البطل ن  115، بجهة :  6من المجموعه   36

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 طب  الش -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     24244242، وفى تارٌخ    54464ابراهٌم فؤاد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244242، وفى تارٌخ    153632دمحم السٌد حسن عمرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244242، وفى تارٌخ    216544دمحم شعبان عبد الحمٌد عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244242فى تارٌخ ، و   146445نجاح نادى دمحم عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    24244242، وفى تارٌخ    225665نشوى سٌد حافظ سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244242، وفى تارٌخ    144464احمد حٌندق الشلمامى السمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    24244243، وفى تارٌخ    143154بحٌرى رزق احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244244، وفى تارٌخ    61256امال حامد احمد ابوعظمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244244، وفى تارٌخ    214624سعٌد عزت دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244244، وفى تارٌخ    162465مصطفى دروٌش مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم محو/شطب السجل     24244244، وفى تارٌخ    213634وفاء السنوسى دمحم خالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244244، وفى تارٌخ    165165لٌده برلم : جمال بدر السٌد حسن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 12

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    24244244، وفى تارٌخ    145441سحر سٌد دمحم فٌنس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244245، وفى تارٌخ    144444سبك لٌده برلم :  دمحم امٌن ٌوسؾ محجوب  ،  تاجر فرد  ،    - 14

 امر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل  امر    24244245، وفى تارٌخ    145454ٌسرى فٌصل همام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244245، وفى تارٌخ    164524سبك لٌده برلم : حسام دمحم االمام االمام  ،  تاجر فرد  ،     - 16

 امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244245، وفى تارٌخ    165514سند احمد عبد السند معبد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    24244245، وفى تارٌخ    126265،  سبك لٌده برلم :  حسن حسن الشفعى  ،  تاجر فرد    - 15

 محو لترن التجاره

تم    24244245، وفى تارٌخ    214454عبد التواب سٌد عبد التواب احمد عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    24244245، وفى تارٌخ    51453لتس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : منٌر معوض ف   - 24

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244245، وفى تارٌخ    153265دمحم عبد العزٌز دمحم ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244246، وفى تارٌخ    212642عبد المالن محمود حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد    - 22

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244246، وفى تارٌخ    236554احمد مصطفى دمحم سالمه الطٌار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ن التجارهالسجل  امر محو لتر

تم محو/شطب    24244246، وفى تارٌخ    151165بشٌر عبد التواب جاد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    24244246، وفى تارٌخ    145454خالد عبد النبى عبد الحمٌد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 /شطب السجل  امر محو لترن التجارهمحو

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    154564سعٌد دمحم خلؾ هللا سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    42446احمد لرنى سلٌمان ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    245412نوسه صباح احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم محو/شطب السجل     24244246تارٌخ  ، وفى   243515فراج ٌحٌى ابراهٌم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    166544حسٌن سٌد على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244246فى تارٌخ ، و   146245عاطؾ عزٌز اسطفانوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    144135خالد ٌوسؾ عثمان طة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    165463عزت مصباح على على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 امر محو لترن التجاره

   24244246، وفى تارٌخ    65665الورشه الفنٌه لتشؽٌل المعادن عصام حلمى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 تم محو/شطب السجل  امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب    24244246، وفى تارٌخ    165642فرد  ،  سبك لٌده برلم :  امل دمحم محمود دمحم شعراوى  ،  تاجر   - 35

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    166546منال رشاد جاد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244246، وفى تارٌخ    243445جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : كامل سٌد عبدالواحد  ،  تا   - 34

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244214، وفى تارٌخ    226544رامى حمام توفٌك بخٌت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 امر محو لترن التجاره

تم    24244214، وفى تارٌخ    164624مٌد حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى رمضان عبد الح   - 36

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244214، وفى تارٌخ    221236فضل محمود سعد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244214، وفى تارٌخ    44612ا هللا اسحك موسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عط   - 41

 امر محمو للوفاه

تم محو/شطب    24244214، وفى تارٌخ    223641كمال سٌد عبد الحمٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244212، وفى تارٌخ    214554نسٌم رجب الشحات السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  أمر محولترن التجارة

تم    24244216، وفى تارٌخ    245513مصطفى احمد فراج عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 التجارةمحو/شطب السجل  امر محو لترن 

تم محو/شطب السجل     24244216، وفى تارٌخ    62214نحمده محمود احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    24244216، وفى تارٌخ    66526السٌد دمحم دمحماسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم محو/شطب السجل     24244216، وفى تارٌخ    146236اٌمن احمد على هرٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 امر محو لترن التجارة

 تم محو/شطب   24244216، وفى تارٌخ    142126حلٌمه امٌن حسانٌن ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    146566منى عبد الرحمن صدٌك دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  امر محو لترن التجارة

م محو/شطب السجل  ت   24244216، وفى تارٌخ    232356احمد فرج سعد حفنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    154464السٌد بخٌت احمد عبد الرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244214خ ، وفى تارٌ   154561عصام مكاوى زكى مكاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244214، وفى تارٌخ    162643هاشم احمد على هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244214ى تارٌخ ، وف   244465فادٌه فاٌز نخله خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244214، وفى تارٌخ    134251وفاء عبد السالم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244215، وفى تارٌخ    155344رضا فضل معوض بٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244216، وفى تارٌخ    53214عبد الرحٌم دمحم ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    243216لم : احمد رجب احمد على داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 55

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    34422السٌد عبد الهادى على حسب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    34422تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  السٌد عبد الهادى على حسب هللا  ،    - 64

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    24244216، وفى تارٌخ    34422السٌد عبد الهادى حسب هللا لتجارة مواد البناء  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    56524هشام حسن عالءالدٌن منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    162124رامً سٌد خمٌس دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 التجارةأمر محو لترن 

تم محو/شطب    24244224، وفى تارٌخ    51545عبدالعظٌم عرفات عبدالعظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم    24244224، وفى تارٌخ    164352عبد البالى دمحم عبد البالى عبد المادر عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244223، وفى تارٌخ    145324حمدى دمحم عبد النبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244223ارٌخ ، وفى ت   243251عماد عبد المجٌد منصور دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    24244223، وفى تارٌخ    55442سٌد دمحم على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244223تارٌخ ، وفى    65264سمٌر جرجس عبدالمالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو لترن    24244223، وفى تارٌخ    65264نٌو جولد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 التجارة

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    166554هدى على حسن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    24244224، وفى تارٌخ    134425جمال عطٌه  على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24244224تارٌخ ، وفى    226254مكتب عزام لتوزٌع االسمنت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    155622عزت ابراهٌم على سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    154534فرٌد شولى السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 امر محو لترن التجاره

تم    24244224، وفى تارٌخ    154534وٌنر للتورٌدات العمومٌة والمعادن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    215413لٌده برلم :  طه بدوى ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 44

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    144544رجب زكى دمحم عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244224، وفى تارٌخ    154445د  ،  سبك لٌده برلم : عبد الناصر دمحم رجب خلٌل  ،  تاجر فر   - 46

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    214422دمحم هالل على عبد العلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    24244224، وفى تارٌخ    245266سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : معتز عبد المحسن حسن    - 51

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    24244224، وفى تارٌخ    154344نبٌه اٌوب نجٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    244435ى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عاطؾ حمدان حلم   - 53

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    244436حلمى حمدان حلمى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 امر محو لترن التجاره

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244242وفً تارٌخ ،   216364نشات فضل السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24244242وفً تارٌخ ،   142463تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد الراضى عبد الحكٌم احمد عجود   -  2

 جنٌه   25444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244242وفً تارٌخ ،   244541احمد نصر احمد دسولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   25444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   24244242وفً تارٌخ ،   246244شٌماء ثروت سٌد عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244243وفً تارٌخ ،   225446ومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى حسٌن دمحم على الفٌ -  5

 جنٌه   44444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244243وفً تارٌخ ،   244556ٌحٌى زٌان على شرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   544444.444شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال ,   24244243وفً تارٌخ ،   213264احمد عادل عبده محمود محجوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   244444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244243وفً تارٌخ ،   236556سؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ستٌفٌن سامى لبٌب ٌو -  5

 جنٌه   45444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244243وفً تارٌخ ،   241145عبدالحمٌد احمد دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244243وفً تارٌخ ،   142245حسٌن محفوظ حسٌن محفوظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   12444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244244وفً تارٌخ ،   234144تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   داود لتجارة االسمنت -  11

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244244وفً تارٌخ ،   213325عبدهللا سعٌد دمحم السٌد عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244244وفً تارٌخ ،   232344دمحم صفوت عبد الجواد مفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   24244244وفً تارٌخ ،   161634ل رمضان التوبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نٌفٌن جما -  14

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعدٌل رأ  24244244وفً تارٌخ ،   234422ٌحًٌ عبدالحمٌد عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   54444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244244وفً تارٌخ ،   144135خالد ٌوسؾ عثمان طة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244244وفً تارٌخ ،   65413عبدالمجٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال   -  14

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  24244245وفً تارٌخ ،   246343حلمى انور على عبد المنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244245وفً تارٌخ ،   154344محى هاشم عبد الحمٌد حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244245وفً تارٌخ ،   211144سام احمد فوده احمد نصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ح -  24

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  24244245وفً تارٌخ ،   163356اسامه محمود حسان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244246وفً تارٌخ ،   225443فهٌم مصطفى عبد هللا فوز هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

  جنٌه  544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244246وفً تارٌخ ،   244646احالم على دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  24244246وفً تارٌخ ،   234444امٌرة احمد سٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244246وفً تارٌخ ،   164345عصام رشاد دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244246وفً تارٌخ ،   235625ٌاسر عادل دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  24244214وفً تارٌخ ،   146534اصبح بولس ضنٌال حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   46444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     24244214وفً تارٌخ ،   146534بولس دانٌال حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   46444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244214وفً تارٌخ ،   244465هٌم عبدالحمٌد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ابرا -  26

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , تم ت  24244214وفً تارٌخ ،   165154فاطمة احمد جالل دمحم رشوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244214وفً تارٌخ ،   136235هاله سٌد على دمحم ابو بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   24244214وفً تارٌخ ،   244443عمرو حافظ فاروق عبد الحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244211وفً تارٌخ ،   61465طارق ابوالعال حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244211وفً تارٌخ ،   144445دمحم فضل سٌد حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244212وفً تارٌخ ،   242524ممدوح اللٌسى  عمر ابو الحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244213وفً تارٌخ ،   164466عصام دمحم ابرهٌم جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   154444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244213وفً تارٌخ ،   242232رمضان سٌد اسماعٌل امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244213وفً تارٌخ ،   222154مؤمن على دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244213وفً تارٌخ ،   214655احمد فتحى حسنٌن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216وفً تارٌخ ،   243441نبٌل جرجس شحات تاوضروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   244444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216وفً تارٌخ ،   244642اٌهاب تكس لصناعة المالبس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   25444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244216وفً تارٌخ ،   136135دمحم على  سٌد  سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   1444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216وفً تارٌخ ،   154246دمحم حسن عبد الحمٌد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   14444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216وفً تارٌخ ،   145345دمحم على عبد الوهاب على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216تارٌخ ،  وفً  243566احمد دمحم على ابراهٌم ابوالخٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   154444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244214وفً تارٌخ ،   211426حنفى على حنفى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244214وفً تارٌخ ،   146454نانسً وهٌب حنا عرٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   15444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244214وفً تارٌخ ،   165556حاتم على حسن لرنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   24444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244214وفً تارٌخ ،   146545عادل ٌوسؾ عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   24244214وفً تارٌخ ،   243545مٌنا جمال عٌسً زخارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244214وفً تارٌخ ،   241244جمال عٌسً زخاري ملن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244214وفً تارٌخ ،   244544دمحم عنتر عبد العظٌم الفاٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244214وفً تارٌخ ،   126525احمد طه على خلؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244215ٌخ ، وفً تار  245444سعٌد دمحم دمحم محمود عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24244215وفً تارٌخ ،   124125صالح عاشور لرنى على السالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   544444.444، , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244215وفً تارٌخ ،   242522محمود سعٌد سالمه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244215تارٌخ ،  وفً  114146عادل عبده التونى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244215وفً تارٌخ ،   114146المنشأة الفنٌة لالالت الدلٌمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   544444.444رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   24244215وفً تارٌخ ،   245254اشرؾ على اسماعٌل عبد الؽفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244216وفً تارٌخ ،   245435م دمحم مرعً دمحم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  64

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244216وفً تارٌخ ،   245435حسام انور رجب سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   14444.444بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216وفً تارٌخ ،   232532أنجى فوزى عبد الملن داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244216وفً تارٌخ ،   144664ٌده برلم ماجد عٌاد فرج هللا عوض هللا  تاجر فرد ،، سبك ل -  63

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244224وفً تارٌخ ،   241344دمحم سعد دمحم عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   544444.444المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244224وفً تارٌخ ،   155543احمد السٌد احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244224وفً تارٌخ ،   225325ه برلم احمد عبد الرحمن علً  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  66

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244223وفً تارٌخ ،   216546دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   544444.444س المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   24244223وفً تارٌخ ،   166452مجدى رافت جندى ارمانٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244223وفً تارٌخ ،   244361،، سبك لٌده برلم شاكر عبدالعظٌم فاٌد دمحم  تاجر فرد  -  66

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244223وفً تارٌخ ،   155164خالد حمدى ناصر جابر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   144444.444ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244224وفً تارٌخ ،   153446رفعت منصور حنس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244224وفً تارٌخ ،   244621ٌده برلم رمضان محروس عباس ربٌع  تاجر فرد ،، سبك ل -  42

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244225وفً تارٌخ ،   246455دمحم خالد دمحم كمال علً عبدالؽنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   144444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244225وفً تارٌخ ،   242616خالد ناجح عٌسى عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24244225وفً تارٌخ ،   156331تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مصطفى سامى عبد الفتاح الخولى  -  45

 جنٌه   544444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244225وفً تارٌخ ،   164451اشرؾ حنفى عبادى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   54444.444أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244225وفً تارٌخ ،   154116كامل جاد خلٌل جرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24244225وفً تارٌخ ،   156331لى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى سامى عبد الفتاح الخو -  45

 جنٌه   5444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244226وفً تارٌخ ،   41136عباس فواز عبدالبارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   14444.444ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244226وفً تارٌخ ،   166634احمد دمحم على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244226وفً تارٌخ ،   165536فرد ،، سبك لٌده برلم محمود السٌد محمود عدس  تاجر  -  51

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244226وفً تارٌخ ،   245442عمرو احمد عبدالسالم متبولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   144444.444ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24244224وفً تارٌخ ،   212366احمد شعٌب احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244224وفً تارٌخ ،   165564فرد ،، سبك لٌده برلم  عصام على عباس معالوى  تاجر -  54

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244224وفً تارٌخ ،   222561احمد حمادة عبد العظٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1444444.444أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ الت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   24244224وفً تارٌخ ،   244426دمحم عبد الجواد السٌد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   64444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24244224وفً تارٌخ ،   165454سٌد احمد نادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عصام الدٌن دمحم  -  54

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  245556اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد عبدالعظٌم ٌونس احمد ، ت -  1

 ش االسالم االندلس الهرم 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  142463عبد الراضى عبد الحكٌم احمد عجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 مسجد الرحمن ش المنفً الوسطانً كفر المنفً وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244242وفً تارٌخ  245555دمحم صابر انور همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ، طرٌك صفط اللبن كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242 وفً تارٌخ 245335اٌمن سٌد محمود علٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الوراق-المومٌه العربٌه-ش دمحم عثمان 3الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  245554محمود علً دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ٌولٌو مٌدان لبنان المهندسٌن 26مكرر ش  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  245553 علً عبدالمجٌد علً المكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  6

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسه ش كرداسه السٌاحً مركز كرداسه

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 24244242وفً تارٌخ  246635مصطفى سرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 العجوزه 122رلم  12ش احمد عرابً الدور  15الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  231335ٌسرى جعفر مصطفى عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش الحجاز المهندسٌن مع الؽائه 24الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  231335صطفى عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرى جعفر م -  6

 المهندسٌن -ش البصره ناصٌه ش العراق  24الـتأشٌر:   ، اصبح / 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 24244242وفً تارٌخ  154431سامى فوزى جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش عبدالمنعم محمود من ش الملن فٌصل 24، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244242وفً تارٌخ  154431سامى فوزى جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

ط معرض موبلٌالت بنشا 3ش علً الطنانً من الثالثٌنً الجدٌد من عزالدٌن عمر محل رلم  3، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌه  5444وتصنٌع لدي الؽٌر بسمه تجارٌه الموبلٌات االحدٌثه براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  244541احمد نصر احمد دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش الهرم الطالبٌه هرم روةٌال سنتر 254الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  155445مد صدٌك احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  13

 شارع سعد الدجوى _البراجٌل _اوسٌم 15الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 24244242وفً تارٌخ  245552دمحم صابر عبدالعال جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، ش سعد زؼلول مركز  كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  245554اٌمان على حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 شارع طٌبه _الدلى  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242خ وفً تارٌ 246635مصطفى سرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 12شارع احمد عرابً_الدور  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  245556مٌاسه جواد كامل رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 فوق االرضً الهرم 5ش عزالدٌن الدور  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  163234بو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق دمحم دمحم ا -  15

 ش عبدالمنعم من ش رمسٌس من ش العرٌش الهرم 5الـتأشٌر:   ، اصبح / رلم 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 24244243وفً تارٌخ  244454احمد لدري احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 شارع ابو النجا_شارع الملن فٌصل _مدكور  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  24244243وفً تارٌخ  245544عاصم على فهمى مصطفى شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 شارع نجٌب محفوظ عٌسً _حمدي سابما _العجوزة 5, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  232666 امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محسن محمود دمحم -  21

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي ابو رواش 25الكٌلو  161/ 156الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعتان 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 24244243وفً تارٌخ  244454احمد لدري احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شارع ابو النجا _الملن فٌصل 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244243وفً تارٌخ  163636خالد رشاد رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع جسر المنوات _الحوامدٌه  24، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  245564هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم محمود حسن جاب -  24

 الدلى-ش حً الدٌن ابو العز 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244243وفً تارٌخ  245563ٌاسمٌن عبدالعظٌم عبده احمد بدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش عبدالكرٌم الدٌب بنً دمحم امبابه 14،    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  24244243وفً تارٌخ  245564دمحم سعد عبدالعزٌز شالوؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش عبدهللا خلٌفه من ش الوحده امبابه 43وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  231644لٌده برلم     ٌاسر السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  24

 ش النٌل الدور االول الدلً 66الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  161141اسماعٌل مرسى دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 شارع صمر لرٌش ترعة الزمر ع غ1لفرع بالعنوان الـتأشٌر:   ، الؽاء ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  241145عبدالحمٌد احمد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش داٌر الناحٌه بجوار التامٌن الصحً نزله السٌسً 26الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  245561اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا عبدهللا السٌد جاد ، ت -  34

 ش حسٌن ؼالب كعبٌش الطوابك فٌصل 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  231644ٌاسر السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 نٌل الدور االول الدلًش ال 66الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24244243وفً تارٌخ  245565عبدالعزٌز سعد عبدالعزٌز شالوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش عبدهللا خلٌفه من ش الوحده 43وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243رٌخ وفً تا 245566خالد سٌد عبدهللا مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش المحروسه متفرع من ش احمد عرابً العجوزه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  245562خالد دمحم عبدهللا عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 م مدٌنه االمل امبابهش عبدالرازق اسماعٌل من احمد سال 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244243وفً تارٌخ  245541ماهر زٌنهم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش سمٌر عبدالممصود وراق العرب 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243خ وفً تارٌ 163636خالد رشاد رٌاض عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش جسر المنوات الحوامدٌه 24الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244243وفً تارٌخ  245564صالح جابر زكً عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، ش مكه خلؾ دار االورمان الهرم

تم تعدٌل العنوان  24244243وفً تارٌخ  245565اشرؾ عبدالستار اسماعٌل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش المطحن بشتٌل البلد اوسٌم 5, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , تم تعدٌ 24244243وفً تارٌخ  242656سٌد عبد السالم عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان مركز بنً سوٌؾ ابشنا طرٌك الفٌوم الجدٌد بملن / دمحم محمود احمد عبدالعظٌم 

 بسمه تجارٌه صاله جٌم كابٌتانو  51444بنشاط صاله جٌم براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244فً تارٌخ و 245542محمود فرحان دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش عبدالعزٌز المرش بوالق الدكرور 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  24244244وفً تارٌخ  245543مؤسسه خالد احمد احمد خلٌل ابراهٌم اؼا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المطار م غ امبابه 16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  24244244وفً تارٌخ  245654عماد عبد الفضٌل رمضان المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 14444وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان اخر ش ذكري الحوامدٌه بنشاط مكتب نمل عمال ورحالت براس مال 

 جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244244وفً تارٌخ  245554،  سبك لٌده برلم    خالد احمد احمد دمحم ، تاجر فرد  -  43

 ش الخرطوم من ش السودان الدور الثانً  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244244وفً تارٌخ  245545سٌرامٌن العتابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 هري كورنٌش النٌل المٌراطٌٌن اوسٌمش معهد ناصر االز 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244وفً تارٌخ  245544دمحم فاٌز السٌد شرنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، سمٌل بجوار محطه السكه الحدٌد اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244فً تارٌخ و 144135خالد ٌوسؾ عثمان طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش ربٌع الجٌزي 45الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244وفً تارٌخ  245154حسٌن حسن السٌد رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش الحجاز المومٌه العربٌه ارض الحداد امبابه 4الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244وفً تارٌخ  245546بٌتر ابوابراهٌم نخٌله عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ مصطفً من عزبه الخالٌفه وراق العرب الوراق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان  24244244ٌخ وفً تار 236445حسنى عبد الباسط عبد الؽفار حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ب ش المرٌوطٌه اللبٌنً فٌصل 54, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244وفً تارٌخ  245544سعٌد عزالدٌن دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش الجٌزه الدلً 56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244244وفً تارٌخ  245654تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد عبد الفضٌل رمضان ، -  51

 الـتأشٌر:   ،  اخر ش ذكري الحوامدٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  154242على ممدوح على رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

ان طرٌك المٌروطٌه امام كوبري العزٌزٌه سماره بنشاط مصنع مالبس ومستلزمات الفنادق الـتأشٌر:   ، اضافه رئٌسً اخر بالعنو

 جنٌه 144444بسمه تجارٌه مصنع نٌولون براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  221464فاطمه سعد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 اطٌن _محطه بنزٌن ؼزال الـتأشٌر:   ، اصبح المٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  225244حاتم زؼلول دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، بمها العٌاط

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 24244245وفً تارٌخ  225244حاتم زؼلول دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ بمها العٌاط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  154242علً ممدوح علً رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، طرٌك المٌروطٌه امام كوبري العزٌزٌه سماره 

تم تعدٌل العنوان ,  24244245وفً تارٌخ  245554ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن دمحم ؼرٌب عبدالرحمن ، تاج -  54

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سلٌمان باشا طرٌك جزٌره دمحم الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  245551احمد سعٌد عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بدالممصود الفمً عزبه االمٌن صفط اللبن م كرداسهش ع 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244245وفً تارٌخ  245556اٌهاب صالح ابراهٌم خضٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جسر النٌل وردان منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  245556برلم     تامر عٌسً محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  64

 الـتأشٌر:   ، ش رضا ابورواش بشتٌل البلد

تم تعدٌل العنوان ,  24244245وفً تارٌخ  224612كرم سعٌد عبد العزٌز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ابو حجازه من ش سعد زؼلول كرداسه وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش عادل البوهى بجوار مسجد 

تم تعدٌل العنوان ,  24244245وفً تارٌخ  154344محى هاشم عبد الحمٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش محمود البحري من ش العمده برج ٌارا بجوار برج المٌدان الطالبٌه فٌصل 6وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه بالدور الثانً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  242464سعدٌه صالح الدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش ترعه السواحل ناصٌه عزبه الصعاٌده امبابه  25الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 24244245وفً تارٌخ  245552اسعد ادرٌس صالح سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش عبدالفتاح الماضً من ش التكافل التعاون فٌصل 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  245555لندا سمٌر حلٌم اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه اترٌس منشاه المناطر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل  24244245وفً تارٌخ  242464حسٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعدٌة صالح الدٌن -  66

ش ترعه السواحل ناصٌه عزبه الصعاٌده امبابه بنشاط ستودٌو  25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌه 25444تصوٌر براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  245553رد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم سعٌد محمود احمد ، تاجر ف -  64

 ش حمزه الدالش وراق الحضر الوراق 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244245وفً تارٌخ  245554حسام احمد طه عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ولاص جزٌره دمحم الوراق الـتأشٌر:   ، ش سعد بن ابً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245563جمال الدٌن عبدالكرٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ش عبدالمجٌد عامر بوالق الدكرور 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244246وفً تارٌخ  243446احمد على سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 شارع الدكتور ابراهٌم مدكور ابو النمرس  1، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان ,  24244246وفً تارٌخ  245643ٌوسؾ عبدالنعٌم ابوزٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 اللواءش امٌن عثمان ٌمٌن المحور ارض  64وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245562دمحم منٌر نظٌر سلٌم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 عمر بن الخطاب بوالق الدكرور  1الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 24244246وفً تارٌخ  245564امونٌوس سعد فهمً سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش ستودٌو مصر تمسٌم اباظه العمرانٌه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244246وفً تارٌخ  244463بسمة عصام عبد الجواد وهبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ى منطمه خدمات الماهره الجدٌده  26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرح بالعنوان لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  235243كرم عبده دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش الشعار اوسٌم 54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244246وفً تارٌخ  243446احمد على سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لدكتور ابراهٌم مدكور ابو النمرسش ا 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  241442دمحم ربٌع عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش االعمتاد المنٌره الؽربٌه امبابه 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244246وفً تارٌخ  245644  احمد سعٌد لطفً حسٌن ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  45

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع الطرٌك االبٌض ناهٌا البلد م كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245564زاٌد ؼانم مصري الجبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 االهرام الهرمد ش الضؽط العالً حدائك  344الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245565معوض فاٌك عوزه سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش الدكتور المحرولً العجوزه 2الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 24244246وفً تارٌخ  152366خالد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  6جنٌه بسمه تجارٌه بن الكولومبً 3444ش بنً فهٌم العباسٌه الواٌلً بنشاط بٌع بن براس مال  53، اضافه رئٌسً اخر بالعنوان 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   24244246وفً تارٌخ  246564وائل نصر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ، اصبح / شارع سلٌمان عٌد بجوار جامع الشٌخ مبرون المعتمدٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245561افراٌم لبٌب بولس بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش رزق حنا االرٌزونا الهرم 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245644بك لٌده برلم    محمود فوزي فهمً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  54

 ش عبدالعزٌز ٌاسٌن امام سور الشركه المنٌره امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  165656احمد عرابى اسحك حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الحاج احمد عبدهللا من ش دمحم همام العروبه المحوالت عمرانٌه 34/ رلم الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  235243كرم عبده دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش الشعار اوسٌم  54الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  24244246وفً تارٌخ  245566عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر ابو شوال عبدالشاهد  -  54

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، نكال مركز منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245641ولٌد رشدي محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بجوار المسجد الكبٌر منشاه المناطرالـتأشٌر:   ، بهرمس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  241442دمحم ربٌع عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 هجنٌ 14444ش االعمتاد المنٌره الؽربٌه امبابه بنشاط ادوات صحٌه براس مال  16الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245646اشرؾ دمحم شاكر عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش احمد الفٌومً الهرم 13الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 24244246وفً تارٌخ  245612دمحم دمحم توفٌك فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش مسجد المؽفره ترسا 2عمار رلم  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244246وفً تارٌخ  245615دمحم رشٌد عبد الرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 شارع دمحم المنوفى متفرع من شارع ترعه السواحل_امبابه  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245614سعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سناء رضوان م -  63

 بالدور االرضً  1الـتأشٌر:   ، شارع حسنى رشوان من جمال عبد الناصر _لسم الوراق رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244246وفً تارٌخ  245645دمحم محمود حمدان دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبدالمنعم كامل برطس اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245613ولٌد ادهم مهنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 شارع حسن محرم _البراجٌل  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  24244246وفً تارٌخ  245644، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم حمدي فرج دمحم فرج الحرٌري -  66

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الممابر كفر حكٌم م كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  245611خالد ٌوسؾ عثمان طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لجٌزى شارع ربٌع ا 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244246وفً تارٌخ  245614احمد احمد حنفً احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش ارض الجمعٌه شمه بالدور االرضً مٌت عمبه العجوزه 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214فً تارٌخ و 144265سعٌد محمود السٌد دمحم همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 شارع المكرونة متفرع من شارع محمود حجازى العمرانٌة الؽربٌة  16الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  244341ولٌد حمدى ؼزالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 طنطا العجوزة شارع 14الـتأشٌر:   ، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245616دمحم ابراهٌم عوض ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، شارع سكه المدٌنه بجوار احمد عثمان _كرداسه 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  244465دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 شارع المشتل _مدٌنه عامر _بوالق الدكرور  14وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244214وفً تارٌخ  64164اشرؾ على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 اكتوبر 6_المطورٌن _منطٌمه التوسعات الشمالٌه _ 5من المنطمه 146المطعه رلم  b05، افتتاح فرع بالعنوان وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  245614اٌمن عبد البالى صابر دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شارع الصولحه _الكوم االحمر_اوسٌم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  245621فاروق عبدالمتجلً عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانً  -  145

 ش المرٌوطٌه الؽربً بجوار مدرسه االرومان فٌصل 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 24244214وفً تارٌخ  245226سٌد بخٌت بنشوي بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شارع التل من ملؾ السٌما _وراق العرب  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  156311منان مسعد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شارع الملن فٌصل من المطبعة  242الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  221464اطمه سعد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ف -  145

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش عرب الساحه من ش ابو السعودي الحوامدٌه

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 24244211وفً تارٌخ  144445دمحم فضل سٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 جنٌه 54444الً  5444الـتأشٌر:   ، تم زٌاده راس مال من 

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  245622هشام عبدالرسول احمد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ ش مصنع ابوعٌسً الوراق منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  245631ن سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد صالح الدٌ -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كورنٌش النٌل وراق الحضر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  221464فاطمه سعد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 صبح / ش عرب الساحه من ش ابو السعودي الحوامدٌهالـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  245624عاٌده عبدالجلٌل فرج حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محمود الشامً سمٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  245623ده برلم    جٌهان مسعد عبدالموي عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  114

 ش الحمد هلل منن ش عشره وراق العرب الوراق 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  244355هانً نصر دمحم مصطفً ابو صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ع عبده رشوان بجوار مسجد الصدٌك كرداسه مركز كرداسهوصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  245634مارٌان ممدوح فوزي حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 المهندسٌن 3ش احمد عرابً الدور  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  45511ده برلم    جنٌدى للتجارة الدولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  114

 شارع ترعة السواحل امبابة 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  245625معاذ دمحم صوفً اسماعٌل جبٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش ابوحازم الهرم 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244211وفً تارٌخ  45511دمحم حسٌن جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش احمد سعٌد الواٌلً 1، افتتاح فرع بالعنوان 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 24244211وفً تارٌخ  45511دمحم حسٌن جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش ترعه السواحل امبابه 23، افتتاح فرع بالعنوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  45511جنٌدى للتجارة الدولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش احمد سعٌد الواٌلً 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  45511فرد ،  سبك لٌده برلم    جنٌدى للتجارة الدولٌه ، تاجر  -  122

 ش ترعه السواحل امبابه 23الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  245625ٌاسر نظٌؾ ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 حسن فهٌم خطاب نزله السٌسً 6بن ورد تمسٌم  الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245634حسن احمد علً فهمً رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المطار ن غ امبابه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245656صٌدلٌه د/ احمد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 كورنٌش النٌل ناصٌه ش النزهه الوراق 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245642احمد دمحم عبدالمتعال منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 التحرٌر امبابهب م  15وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارات حجر االساس بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  213465امال ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مدخل سماره بجوار مولؾ البدرشٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  246225عزت السٌد دمحم احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 جنٌه 12444ش سٌدى سلٌمان كرداسه بنشاط ورشه تصنٌع اثاث براس مال  24الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 24244212وفً تارٌخ  245646منٌر عٌاد عازر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش مصطفً كامل البراجٌل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245656فسدله ابراهٌم دمحم شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش مسجد عمربن الخطاب ش المنشٌه طوابك فٌصل 36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245643جر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاشم سٌد عبدالنعٌم احمد ، تا -  131

 الـتأشٌر:   ، ش العروبه العمومً وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245645نور سلٌمان ساوٌرس نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ده الـتأشٌر:   ، ش الوح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  213465امال ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، مدخل سماره بجوار مولؾ البدرشٌن

ان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 24244212وفً تارٌخ  245636فاتن بشاي شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ، ش فتحً سلطان من ش مدرسه النجاح وراق العرب

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245655هشام عبدالمطلب حسن مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ب ش هارون الدلً 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  223645لٌده برلم    خالد انور الحاج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  136

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش نصر مصطفً زٌادي جزٌره دمحم الوراق بملن عبدهللا دمحم نصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245652امل احمد بكر دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 أشٌر:   ، ش دمحم عنتر البراجٌل اوسٌمالـت

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245653رفٌك عبدالمطلب مختار مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245633لم    ولٌد خالد حسن عبدالمعطً زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  136

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسه ش اللبٌنً كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245634دمحم احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، كرداسه ش الشٌخ م كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245664احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد السٌد -  141

 ش ابوالمحاسن الشاذلً العجوزه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245645علً ابراهٌم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ، الزٌدٌه اوسٌم الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  156311منان مسعد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 شارع الملن فٌصل من المطبعة 242الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245646نصار للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش االمام علً المومٌه العربٌه وراق العرب 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245655دمحم عبدهللا محمود نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش مصطفً النحاس البراجٌل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  246225احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عزت السٌد دمحم -  146

 شارع سٌدى سلٌمان كرداسة 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245641رامً جالل الدٌن حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش انور السادات سابما  6 وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245654عبدالرحمن فتحً عبدالعزٌز زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش سكه المدٌنه كرداسه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان  24244212وفً تارٌخ  245644جمعه عبدالرحمن عبدالستار رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 2ش الشاهد ٌمٌن المحور شمه  15, وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض اللواء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245632دمحم حسٌن سلٌمان مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 بابهش الشٌخ رزق عزبه الصعاٌده ام 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245635سعٌد شولً السبد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش عمر بن عبدالعزٌز العروبه 24الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 24244212وفً تارٌخ  245644شعبان ابراهٌم دمحم عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش اوالد حافظ من المدس الكونٌسه العمرانٌه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  245635احمد دمحم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ناهٌا ش السهراٌه م كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  245654، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم عابد دمحم معبد  -  154

 الـتأشٌر:   ، ش اوالد صمر ؼرب البلد البراجٌل اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  245665ٌاسر ابراهٌم عبدالحكٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش الشهٌد فوزي حامد حجاج من ارض المائه البراجٌل اوسٌم 1ر:   ، وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  222154مؤمن على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  245641ماجده حسنً حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 د ش جاردٌنٌا هضبه االهرام الهرم 252الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244213وفً تارٌخ  166245مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 كفر طهرمس_الطالبٌه -شارع العطور  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  245662م نعٌم جٌد جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصا -  156

 شارع دمحم على  المتربه بشتٌل 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  245666هدٌل جمال دمحم احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش الشهٌد احمد حمدي العشرٌن شمه بالدور الرابع فٌصل 41لـتأشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  245642احمد جمال احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 امبابه-الكٌت كات-السالم -ش شاكر 24وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  234435رسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرسً ابو المعاطً م -  162

 شارع ٌوسؾ جمال متفرع من شارع كعابٌش_فٌصل 5وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

نوان , تم تعدٌل الع 24244213وفً تارٌخ  234435مرسً ابو المعاطً مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ب الدكرور مع الؽاءه -صفط اللبن  -من ش الثالجه  -ش العدوٌع  56وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  164336تامر عبد الجابر عبد العزٌز سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 من ش ناهٌا بوالق الدكرورش دمحم عبدالرحمن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  161465دمحم ربٌع احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش بور سعٌد البدرشٌن  2الـتأشٌر:   ، حذؾ نشاط الرئٌسً االخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  245665م    عماد صبري جاد ابورواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  166

 وصؾ الـتأشٌر:   ، وسط البلد كفر حكٌم كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  245646دمحم حسن فؤاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش مسجد الرحمن الحفرٌه بشتٌل اوسٌم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  245664رمضان متولً دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 المطار م غ امبابه 13الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  245666احمد جمال راشد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش الكابالت من ش معهد االبحاث الوراق 15شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  245644معوض احمد عبدالمعٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اكرامً احمد جزاٌة منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  24244213وفً تارٌخ  155454بك لٌده برلم    دمحم زكى عبد المعطى العسال ، تاجر فرد ،  س -  141

 ش وائل من الثالثٌنً عمرانٌه 14وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244213وفً تارٌخ  245644نصر الدٌن دمحم حسان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 من ش الزمر لعبة بشتٌل اوسٌم  شارع المتربه 1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244213وفً تارٌخ  166245مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

جنٌه بسمه تجارٌه  144444ش العطور كفر طهرمس الطالبٌه بنشاط مطعم كرٌب براس مال  1، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 ه مطاعم كرٌب وانسلسل

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  224645سامح بكرى عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش عامر من ش جسر الكونٌسه عمرانٌه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245655احمد الشحات عطٌه عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش خالد العنانً من مصطفً المصري اللٌثً فٌصل 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245654حسام دمحم دمحم سٌد عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ق الدكرور فٌصلش طرٌك كفر طهرمس بوال 351وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  246555فؤاد مصطفى فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شارع احمد عرابً _ارض الجمعٌه _امبابه  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216فً تارٌخ و 144454دمحم جاب هللا عبد الحلٌم بلٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 شارع فاٌد سوٌد من الصفا والمروه _فٌصل  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245655زكرٌا احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لن/ دمحم مصطفى عثمان لسم الهرم بم-ط حدائك االهرام  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245651عاطؾ عبدالعزٌز حسانٌن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش دمحم ٌوسؾ من ش البصراوي امبابه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245654باسم سٌد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش ٌوسؾ البؽدادي المنٌره امبابه 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245653تامر السٌد عاشور سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش دمحم طلعت الدور االرضً العجوزه 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245654سهٌر دمحم حسن علً نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش التحرٌر الدلً 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  246555فؤاد مصطفى فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه 12اصبح /  الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  246555فؤاد مصطفى فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه 12الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  246555تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فؤاد مصطفى فؤاد احمد ،  -  156

 ش احمد عرابً ارض الجمعٌه امبابه 15الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245656مجدي ؼبلاير ملسن شكره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لـتأشٌر:   ، ش ابناء سوهاج من ش جمال عبدالناصر وراق العربا

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245645دمحم سامً احمد ابراهٌم شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ابراج طٌبه من ش عزالدٌن عمر اسباتس العمرانٌه 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245662شعراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرؾ سٌد احمد -  156

 ش الهرم الطالبٌه 244الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  164321محمود ثابت محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بطل احمد عبد العزٌز _المهندسٌن شارع ال 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  214151مصطفى محمود السٌد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش حسٌن رٌاض النزهه الجدٌده النزهه 4وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  225514لٌده برلم    ٌاسر دمحم رضا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  162

 فٌصل 3ش اللبٌنً الدور  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245665عبدهللا دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ار التوحٌد والنورش براده بجو 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245666خالد دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، ش عباس طه من ش جمال عبدالناصر بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  126525احمد طه على خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 التجمع الخامس الماهره الجدٌده 4علً  3عمارات  144الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  245664عبدالعزٌز خضٌر عبدالعزٌز حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وراق العربوصؾ الـتأشٌر:   ، ش العروبه 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  245656ضٌاء الحك حسن عبدالعزٌز الدٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش الشهٌد احمد عبود الزمر ناهٌا م كرداسه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214 وفً تارٌخ 141624جورج ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 36الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244214وفً تارٌخ  141624اصبح / مؤسسه جاد لالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 36العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245661عبدالستار دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هبه -  244

 ش عرم بن الخطاب من احمد كامل خلؾ محافظه الجٌزه 5الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 24244214وفً تارٌخ  225514ٌاسر دمحم رضا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 _فٌصل 3شارع اللبٌنً _الدور  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  24244214وفً تارٌخ  155444مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 b109صناعٌه محل رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان المنطمه الحرفٌه الصناعٌه الجدٌده جوخره ال

 االسم التجارى/ابوضٌؾ-براس مال/ خمسون الؾ جنٌها-بنشاط/تصنٌع منتجات الراتان-الروٌسات شرم الشٌخ

وفً تارٌخ  155444اصبح /مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان المنطمه الحرفٌه الصناعٌه الجدٌده جوخره   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  24244214

االسم -براس مال/ خمسون الؾ جنٌها-بنشاط/تصنٌع منتجات الراتان-الروٌسات شرم الشٌخ b109الصناعٌه محل رلم 

 التجارى/ابوضٌؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214ٌخ وفً تار 146545عادل ٌوسؾ عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ش ٌاسر الجهٌنً من المدٌنه المنوره العمرانٌه 6الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  165556حاتم على حسن لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لهرما-ش ترسا اسباتس 14الـتأشٌر:   ، حذؾ فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  165556حاتم على حسن لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الملن فٌصل_الكوم االخضر _الهرم  134الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  165556حاتم على حسن لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 (الكوم االخضر الهرم1الـتأشٌر:   ، حذؾ  فرع بالعنوان ابراج السعودى عمارة)

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  156565دمحم فتحى حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 رم اسباتسشارع اله 132الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245565دمحم علً عبدالكافً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش العباسً الحوامدٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245664احمد طارق حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش النٌل االبٌض مدٌنه الصحفٌن العجوزه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245565دمحم علً عبدالكافً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، شارع العباسً _الحوامدٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  245664لمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم دمحم حسن المس -  212

 شارع حورس ارض الحداد_ناصٌه سكه حدٌد _الصوامع_ امبابه 2الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  24244214وفً تارٌخ  164321محمود ثابت محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش البطل احمد عبدالعزٌز المهندسٌن 15الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  244156دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 م الوراق-طناش  -شارع ترعه السواحل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  244156دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شارع الشئون االجتماعٌه الوراق مع الؽاءه 14وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  233133شرٌؾ عبد المنعم ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش المدٌنه المنوره من ش بشتٌل العمومً بشتٌل البلد اوسٌم 3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  233133شرٌؾ عبد المنعم ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 بشتٌل العمومى _اوسٌم شارع 1وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245442اسراء سلمان احمد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 برج االهرام طرٌك كفر طههرمس طالبٌه فٌصل 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  245446محمود ثابت حسن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محمود ٌالوت الشوربجً بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245444دمحم ماهر محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 دكرورش االتحاد داٌر الناحٌه زنٌن بوالق ال 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  223636عاطؾ مجاهد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، كفرحجازى بملن رجب مجاهد بجوار فتحى بربري _منشٌه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245412ابانوب خلؾ حلٌم لبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 فٌصل 1الـتأشٌر:   ، برج الجامعه تماطع ش العشرٌن ترعه عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  223636عاطؾ مجاهد مرسى عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ءة المناطر بملن / رجب مجاهد بجوار فتحى بربرىوصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان كفر حجازى منشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245441حماده سعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش ابوبكر الصدٌك كورنٌش النٌل وراق الحضر  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  123144رد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه / دمحم حسنى عبدالفتاح ، تاجر ف -  225

 شارع جعفر من الملن فٌصل  34وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245445احمد حمدي حسن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ده من جمال عبدالناصر تمسٌم عمرو بن العاص االولش ج 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245444هشام نصر احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش عزبه دمحم ابراهٌم بجوار هٌونداي شبرامنت ابوالنمرس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  245445نً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ زٌنهم عبدالعزٌز الٌم -  225

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه مدٌنه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان  24244215وفً تارٌخ  134465معوض  عبدالعزٌز معوض  ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش المصرؾ برن الخٌام ش ناهٌا العمومً 35, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  166465عبد الفتاح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، اصبح / اوسٌم ش درب النافد 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  245443سعٌد محروس عرالً كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش مدرسه االورمان سور المطار م االمل امبابه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245444تامر اسماعٌل سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

  14زل من 12الـتأشٌر:   ، امبابه مدٌنه العمال بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245413دٌنا عمرو احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ش دمحم عبدالرلٌب المطبعه الهرم 2الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 24244215وفً تارٌخ  165435عبده سٌد عبده ؼٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش زؼلول زاوٌه ابومسلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  123144دمحم حسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     4صٌدلٌة د -  235

 شارع جعفر من الملن فٌصل  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  245414ك لٌده برلم    احمد عبدالوارث عطٌه بكر ، تاجر فرد ،  سب -  236

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم عبدالرازق زكً وسط البلد ابورواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  245446موهوب حلمً حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لعجوزهش دمحم عوؾ ا 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  236555عبد هللا النزهى عجاٌبى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش السالمه من ش مدرسه النجاح الوراق 26وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244215وفً تارٌخ  234356دمحم عبد الموجود دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، شارع الصلٌبه امام سور محطه الكهرباء _المنصورٌه_منشأه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245414مروه احمد احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 براجٌل اوسٌمش البراءه ال 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  24244216وفً تارٌخ  245415مصطفً السٌد علً سنوسً بعرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسه ش المنطمه الثانٌه م كرداسه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24244216 وفً تارٌخ 245424دمحم علً حسٌن حسانٌن زلله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ش جالل كفر نصار من ش الملن فٌصل 151وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245426حافظ دمحم عبدالمحسن شبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ش المومٌه العربٌه امبابه  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245434لمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسمه دمحم ح -  244

 ش الجهاد مٌدان لبنان المهندسٌن 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  164266نصر عبد هللا دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ش محمود عبداللطٌؾ ارض اللواء بوالق الدكرور 5ر:   ، اصبح / الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244216وفً تارٌخ  245416دمحم خالد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ، كرداسه ش الوحده مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245421سبك لٌده برلم      عماد سلٌمان عبدالجواد شحاته ، تاجر فرد ، -  244

 ش المحروسه العجوزه 35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245425اسامه دكتور ٌسً نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، وراق الحضر

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  144664هللا عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجد عٌاد فرج -  246

 متفرع من ش العشرٌن فٌصل 1ش المدٌنه المنوره ترعه عبدالعال  22وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216خ وفً تارٌ 245423احمد علً مدبولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش لدري من ش الشهٌد جمال الدٌن الكوم االخضر الهرم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245424ٌحًٌ احمد ناصر مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش دمحم طاٌع التعاون فٌصل 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245415اش محمود دروٌش عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رو -  252

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بهرمس ش داٌر الناحٌه م منشاه المناطر

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 24244216وفً تارٌخ  245431ابانوب سامى بدٌع ارمٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 شارع الدلى 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245416دمحم احمد حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ن حدائك االهرام البوابه الرئٌسٌة الهرم 352الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244216وفً تارٌخ  245426طلعت نور حسن جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 شارع ابو بكر الصدٌك م االمل امبابة  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  245424احمد دمحم صبحً عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 زراعٌه وراق العربش عمربن الخطاب من الجمعٌه ال 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  225325احمد عبد الرحمن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش عدوي سلٌم العمرانٌه

تم تعدٌل العنوان ,  24244224تارٌخ  وفً 245433سٌد عبدالعزٌز دمحم المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش ابوبكر الصدٌك كفره نصار فٌصل 22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  244644دمحم نبٌل دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 نصر ش احمد لاسم جوده مدٌنه 51الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245434حسام الدٌن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 حدائك االهرام الهرم 64الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245445دمحم سعد على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى  البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  44444خكٌم ؼبلاير مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، اصبح / وردان امام معدٌه محطه وردان منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  164565،  سبك لٌده برلم     هانى بسٌونى حمزه مصطفى ، تاجر فرد -  263

 اكتوبر اول 6ب ش الفندق حً الفردوس  4وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245436محمود حسن سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ر البنا ناصٌه ش دمحم الراضً االمام الؽزالً ش ابوبد 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245432ٌاسر عبدالرحمن شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 عمارات الصفا والمروه من ش خوفو العمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245435ك لٌده برلم    ٌاسر عبدهللا عبدهللا علً ، تاجر فرد ،  سب -  266

 ش عكاشه ب الدكرور 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245436عاطؾ سعد فراج عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 اقش علً الصعٌدي وراق العرب الور 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245434حامد احمد حامد امبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، ش اوالد صمر ؼرب البلد البراجٌل اوسٌم

تم  24244224ٌخ وفً تار 245441مؤسسه االشهب للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الزٌدٌه ش الشرفاء اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244221وفً تارٌخ  162425عالء الدٌن صدٌك همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الهرم -مشعل  -شارع ابو بكر الصدٌك  13الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244223وفً تارٌخ  133434حكٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد ال -  241

شارع سٌد عبد الرحمن العدوى _كفر طهرمس لٌصبح  54الـتأشٌر:   ، استدران تارٌخ بداٌه النشاط الرئٌسً االخر 

 طبما للبطاله الضرٌبٌه 2414/11/14

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244223وفً تارٌخ  245442جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد محمود حسٌن ، تا -  242

 الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه _اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244223وفً تارٌخ  242111باسم كمال سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 شارع المسبن _وراق الحضر _الوراق شارع ابو تٌج من  24الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244223وفً تارٌخ  244622ربٌع رمضان دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 _الطابك االول _الماهره الجدٌده _الماهره  lifeالـتأشٌر:   ، محو الفرع الكائن فى كاٌرو فٌستٌفال مول 

تم تعدٌل العنوان ,  24244223وفً تارٌخ  245443عبد هللا مرزوق حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم كمال -  245

 شارع الطٌار فكرى مدٌنة التحرٌر امبابة 63وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 24244223وفً تارٌخ  245435احمد صابر احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ش محمود ٌالوت ش التحرٌر الشوربجً بوالق الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244223وفً تارٌخ  245446دمحم عزت ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، شارع سوق الخمٌبس _منشٌه المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245455د عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالحمٌد احم -  245

 ش رشدي من ش السالم امبابه 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245445عمرو محمود علً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ش عبدالؽنً حسن من ش عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه 4،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245454اسالم جمال مصطفً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش درب العسكرٌه البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  245452فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود سعٌد عبدالممصود عبدالرحٌم ، تاجر -  251

 ش مصطفً كامل البراجٌل اوسٌم 4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245456سٌؾ الدٌن نبٌل دمحم احمد عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 مد حجازي ابوالمجد المومٌه العربٌه امبابهش اح 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245334دمحم عبدالحمٌد محمود علً الناعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 شارع سٌدى عبد هللا متفرع من شارع سعد زؼلول اوسٌم بملن بثٌنه عبد الحفٌظ 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245454راهٌم حسن فتٌان عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اب -  254

 ش مصطفً النحاس البراجٌل اوسٌم 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245446مجدى نجٌب خلٌل سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 شارع ابو العال تمسٌم حسن فهٌم_العمرانٌه_الهرم  16لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245455مصطفً محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الحاج دمحم عنتر ؼرب البلد البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  236235احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المادر دمحم  -  254

 وراق الحضر -شارع االمانه من شارع الظاهر بٌبرس  4وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224تارٌخ  وفً 236235عبد المادر دمحم احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

المنطره من ش المسبن وراق الحضر الوراق بنشاط معرض بٌع مالبس براس  56وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌه 144444مال 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  245451الشٌمى احمد حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، شارع اللواء احمد عبود الزمر _ناهٌا _كرداسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  244612ابراهٌم دمحم دمحم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 كتوبرأ6المرحلة الثانٌة المحور المركزى  1الـتأشٌر:   ، الدور الرابع عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  145444صالح فوزى مجاور مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المتانٌا _طرٌك مصر اسٌوط _مدخل لرٌه اللشت _العٌاط 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245453  سامً عبدالعزٌز منٌسً رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  262

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  236235عبد المادر دمحم احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 مسبن وراق الحضر المنطرة من شارع ال 56وصؾ الـتأشٌر:   ، الوراق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  246365زٌنب محمود سٌد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 شارع على بدوى االمام الؽزالً _م غ امبابه  44الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244225ً تارٌخ وف 131551سٌد متولى متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 شارع المدٌنه المنوره من شارع منى االمٌر_الحوامدٌه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244225وفً تارٌخ  245465هبه سعٌد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ش الملن فٌصل الهرم 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244225وفً تارٌخ  112326حسام دمحم محمود رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ش مصطفً النحاس مدٌنه نصر 35الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  244215نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ش اخبار الٌوم من ش سالمه الراضً ارض اللواء 6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  155263دمحم عبد العزٌز بؽدادى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

بالعنوان / كفر اباظه الزلازٌك بنشاط مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌع دون المٌام  وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر

 5444باعمال السٌاحه براس مال 

 

تم تعدٌل العنوان  24244225وفً تارٌخ  245463ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز ابوؼزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 صٌدلٌه زٌتون مركز كرداسه, وصؾ الـتأشٌر:   ، بنً مجدول بجوار 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  245466عبدالرحمن ؼرٌب ابوالحسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 24244225وفً تارٌخ  233562دمحم محمود دمحم على رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، اصبح / المنصورٌه بجوار معهد النور االزهري منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244225وفً تارٌخ  241166مٌنا محروس شنوده للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 ش توفٌك عثمان الوحده امبابه 61الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  244155لى دمحم على الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ع -  344

 الدلً 6ش الدكتور السبكى الدور االول شمه  34وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  156331مصطفى سامى عبد الفتاح الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ش الشهٌداحمد حمدى الطالبٌه فٌصل156وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  156331مصطفى سامى عبد الفتاح الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 بوالق ش السٌد على عبد الرحٌم من ترعة زنٌن 36وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244225وفً تارٌخ  245461عالء دمحم السٌد دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الـتأشٌر:   ، كرداسه ش جمال عبدالناصر مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  244215نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ش اخبار الٌوم من ش سالمه الراضً ارض اللواء 6وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  245462احمد عبدالرحمن احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسه الشارع الجدٌد مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  222454صباح سالمه عبد الخالك الشوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ فرع بالعنوان ش فاٌز مرعى من ش السالم مدٌنة نصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  245466دمحم احمد عبدالباري حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ش عبدالعاطً محمود الترابٌع الطوابك فٌصل 34الـتأشٌر:   ، شمه بالدوراالرضً فً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  245445ابتسام موسً علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 م الشحات مبرون فٌصلش الملن فٌصل بجوار جٌ 244الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  244466علً ٌحًٌ عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش جمال حً هللا خلؾ الؽاز وراؾ العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  244466رلم    علً ٌحًٌ عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  314

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش دمحم مهران خلؾ المجزر وراق العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  131551سٌد متولى متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 المدٌنه المنوره من ش منً االمٌر الحوامدٌه ش 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  211464عادل احمد احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، اصبح/ مدخل سماره السٌاحً المرٌوطٌه مٌت رهٌنه مركز البدرشٌن بملن صابر محمود دمحم دمحم جمعه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  165536محمود السٌد محمود عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ش االمراء التعاون فٌصل 14الـتأشٌر:   ، اصبح / 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  24244226وفً تارٌخ  214246دمحم حسنى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الهرم-ش عبدالمجٌد البطران 34الـتأشٌر:   ، رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  244466علً ٌحًٌ عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ،  ش دمحم مهران خلؾ المجزر وراق العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  214246بك لٌده برلم    دمحم حسنى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  س -  324

 الهرم-ش عبدالمجٌد البطران 34الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  2454432محمود مصطفً سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ش ابناء سوهاج ش العشرٌن لٌصل 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  245441حماده السٌد توفٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، ش الكورنٌش امام لاعه لصر النٌل المناشً البلد م المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24244226وفً تارٌخ  166634ه برلم    احمد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  323

 ب ش ابو الفدا العرٌش من ش الهرم  13، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان  24244226وفً تارٌخ  245442مصطفً عبدالهادي احمد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 من علً الٌمٌن مركز منشاه المناطر 3ب البلد ش داٌر الناحٌه محل رلم , وصؾ الـتأشٌر:   ، بهرمس ؼر

تم تعدٌل  24244226وفً تارٌخ  245465عبدالعزٌز محمود رجب ابراهٌم ابو جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ح متولً تاج الدٌن دمحم حافظ البصراوي امبابه 16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245456محمود مصطفى ابو العال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 شارع مسجد نور االسالم اللبٌنى الهرم 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 24244224وفً تارٌخ  242664فرج سٌد احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش الفرن من ش التل وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245453مارو ثروت نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 شارع ناصر من ترعة زنٌن بوالق الدكرور 41الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245444مولً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    علً عبدالنبً عبدال -  326

 ش دمحم حنفً وراق العرب الوراق 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  244556ٌحٌى زٌان على شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 ش االهرام 545، اصبح  /   الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245654عماد عبد الفضٌل رمضان المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه للرئٌسً االخر وهً المط لنمل العمال والرحالت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245454جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب اسعد ابراهٌم سلٌمان ، تا -  332

 شارع السودان الدلى 54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245454دمحم احمد سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 ٌد من ش سٌدي عمار العمرانٌهش عبدالنبً عبدالحم 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245451عبد الاله دمحم عبد الاله السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 شارع محمود الجمٌل من شارع كمال حمزه المنٌرة الؽربٌة امبابة 65وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  154221رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌحًٌ سعد حسٌن ، تاجر ف -  335

 الهرم-ش المرٌوطٌه 55الـتأشٌر:   ، حذؾ الرئٌسً االخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  154221دمحم ٌحًٌ سعد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 شارع دمحم كامل مرسى من شارع البطل احمد عبد العزٌز_الدلى 24ؾ الرئٌسً االخر بالعنوان الـتأشٌر:   ، حذ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  245446دمحم فتحً برعً برعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 الـتأشٌر:   ، برج مراد

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  245446د ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعزٌز احمد مبرون ، تاجر فر -  335

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد ابوبكر الصدٌك البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  146334دمحم زناتى ابراهٌم زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 ش عبدالمنعم ابوالخٌر طالبٌه عمرانٌه 24الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  244456اسامه رشدى مصطفى زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه للرئٌسً االخر وهً الحمد

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  245452فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود رشدى عبد الرحمن عبد الراضى ، تاجر -  341

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم بكٌر ترعة السواحل جزٌرة دمحم الوراق

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244242وفً تارٌخ  246244لم   شٌماء ثروت سٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  1

التأشٌر:  اضافه / تورٌد بطارٌات السٌارات ولطع الؽٌار الخاصه بها بكافه انواعها والمماوالت العمومٌه وحذؾ نشاط  الدعاٌه و 

 االعالن

تم تعدٌل النشاط , 24244242ً تارٌخ وف 246466دمحم مصطفً عبدالمطلب ابراهٌم رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر:  اضافه التسوٌك العمارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244242وفً تارٌخ  144554ٌاسر عادل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافه نشاط مكتب نمل عمال داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244242وفً تارٌخ  154431ده برلم   سامى فوزى جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  4

 اصبح / مكتب رحالت وتاجٌر سٌارات لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244242وفً تارٌخ  231335ٌسرى جعفر مصطفى عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اصبح / طحن وبٌع البن والمهوه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244242وفً تارٌخ  244541احمد نصر احمد دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اصبح / مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244242وفً تارٌخ  52661مهندس/ وجٌه على نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ت تجارٌهاصبح / توكٌال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244243وفً تارٌخ  245452هشام احمد حسن مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اضاؾ تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  244434سٌد خٌري السٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

تورٌد مهمات المكاتب واالجهزه الكهربائٌه والتورٌدات العمومٌه وتورٌد اجهزه الكمبٌوتر ومكوناته ومستلزماته التأشٌر:  اصبح /  

بموافمه امنٌه رلم  -والشبكات  ومستلزماتها واالحبار فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت 

 4254برلم صادر  2416لسنه  654

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  215134د سعٌد وردانى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  14

 التأشٌر:  اضافه مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  241145عبدالحمٌد احمد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 مماوالت وتورٌدات عمومٌه التأشٌر:  اصبح /

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  225613سماح سالم بٌومى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اصبح / مكتب رحالت ونمل عمال

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت24244243وفً تارٌخ  222152دمحم فوزى حسن عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضافه / نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  214335عاطؾ حسن فهمى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضاؾ/ تورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌد الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  144245ه برلم   ابراهٌم اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  15

 التأشٌر:  اصبح / خدمات نظافه وتورٌدات ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته

 144245ابراهٌم اسماعٌل محمود عبد الحمٌد لتورٌد وخدمات مساعده وفنٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    \مكتب النسر  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح / خدمات نظافه وتورٌدات ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته24244243وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  244346شنوده امٌن برتً رمزي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تسوٌك عماري ما عدا التسوٌك االلكترونً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  161634نٌفٌن جمال رمضان التوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اصبح / مصنع اٌس كرٌم

تم تعدٌل النشاط , 24244244وفً تارٌخ  244244تامر فتوح عبد الوهاب عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ر:  اصبح / خراطه المعادن واالسطمٌاتوصؾ التأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244244وفً تارٌخ  166542محسن دمحم محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصبح / توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  213325سبك لٌده برلم     عبدهللا سعٌد دمحم السٌد عمر ، تاجر فرد ، -  21

 التأشٌر:  اصبح / استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  166542محسن دمحم محسن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 عدا الكمبٌوتر ومستلزماته التأشٌر:  اصبح / توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه ما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  162466دعاء لندٌل محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت متكامله وتورٌدات

م تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ت24244244وفً تارٌخ  245324عبدهللا سٌد فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصبح / اداره ومتعهد بوفٌهات فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244245وفً تارٌخ  162236نٌفٌن رافت صموئٌل لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اصبح / تعبئه مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244245وفً تارٌخ  221464برلم   فاطمه سعد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  26

 اصبح عالفه الحبوب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  215366احمد سٌد على ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد وٌصبح النشاط تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244246وفً تارٌخ  46446فتاح حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد ال -  25

 حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244246وفً تارٌخ  241126خالد كمال دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 2415لسنه  1466بموافمه امنٌه رلم  -مٌل اصبح / تورٌد وتوزٌع مستحضرات التج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244246وفً تارٌخ  244646احالم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 اصبح/ مماوالت عامه وتورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244246وفً تارٌخ  126263ٌاسر كمال الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه وتاجٌر السٌارات بالعمولهه 6من المجموعه  36والفمره  16اصبح / االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  144254ابو العال صالح احمد الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  اضاؾ تورٌد لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  245256دمحم معوض محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

لتؽذٌه الفندلٌه ٌتم اعمال تجهٌز وطهً التأشٌر:  اصبح / تورٌدات عمومٌه وتجاره وتورٌد كافه المواد الؽذائٌه الكاترنج خدمات ا

وتمدٌم سٌرفٌس وجٌات المنوهات الفندلٌه المختلفه واداره المطاعم واعمال تمدٌم المشروبات الساخنه  والبارده واعمال النظافه 

 العامه وخدمات االعاشه الكامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244246تارٌخ  وفً 226454طارق جابر رجب عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  اضافه /البٌع لحساب الؽٌر بالعموله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244246وفً تارٌخ  245444سند على سند سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اضاؾ تورٌدات عمومٌه ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  164345 حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام رشاد دمحم -  36

 التأشٌر:  اصبح / استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  234661رافت على دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 مماوالت التأشٌر:  اضافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  244443عمرو حافظ فاروق عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  اضافة تاجٌر سٌارات لحساب الؽٌر

ط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشا24244214وفً تارٌخ  244341ولٌد حمدى ؼزالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 اصبح خدمة رجال  اعماال فى مجال الخدمات العمارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244211وفً تارٌخ  53544فؤاد عزمى عطا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 اصبح تجارة االدوات الكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 24244211وفً تارٌخ  244355بك لٌده برلم   هانً نصر دمحم مصطفً ابو صالح ، تاجر فرد ،  س -  41

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ ورشه تصنٌع مالبس جاهزه ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244211وفً تارٌخ  213555ابو العال جالل عامر شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ورٌد لطع ؼٌار سٌاراتالتأشٌر:  اصبح / ت

تم تعدٌل النشاط 24244211وفً تارٌخ  226311سٌد احمد على عبد النبى على عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 , وصؾ التأشٌر:  اصبح مكتب رحالت ونمل عمال ومماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244211وفً تارٌخ  244454احمد دمحم على التالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

اضافة تورٌدات عمومٌة وتورٌدات ورلٌات ومنظفات ومواد تعبئة وتؽلٌؾ وادوات منزلٌة ومواد ؼذائٌة  ماعدا الكمبٌوتر 

 ومستلزماته

عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ت24244212وفً تارٌخ  244414دمحم محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

اضافه / الدعاٌه واالعالن واالنتاج الفنً والسٌنمائً والمونتاج وتورٌد كامٌرات التصوٌر وتاجٌرها ووحدات االضاءه وتنظٌم 

 2424لسنه  312برلم صادر  2416لسنهه  1343بموافمه امنٌهه رلم  -المعارض والحفالت والتورٌدات العمومٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  216415عباس احمد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  46

 التأشٌر:  اصبح اداره مطاعم وتورٌدات عمومٌه ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته  ومماالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244212تارٌخ وفً  246225عزت السٌد دمحم احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اصبح /  تورٌدات عمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , 24244212وفً تارٌخ  242524ممدوح اللٌسى  عمر ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ستلزماتهوصؾ التأشٌر:  اصبح مماوالت عمومٌه وتورٌدات ماعدا الكمبٌوتر وم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244212وفً تارٌخ  233651مصطفى رشاد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 اصبح / تورٌدات عمومٌه وتصدٌر

لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا24244213وفً تارٌخ  161465دمحم ربٌع احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 حذؾ نشاط /  النت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  141461عبد البدٌع عطٌه السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  اصبح تجاره المالبس الجاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  165141مصطفى دمحم كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اضافه صٌانه واصالح اجهزة التكٌٌؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  234435مرسً ابو المعاطً مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  اصبح مكتب  تورٌدات عمومٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  224645سبك لٌده برلم     سامح بكرى عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ، -  54

 التأشٌر:  اصبح / حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , 24244216وفً تارٌخ  165514مكرم عٌسى عبد الاله عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر:  اصبح مخبز طبالً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  145313لرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب سناء سعٌد ل -  56

 التأشٌر:  اضافه نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  156565دمحم فتحى حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وتعبئه مواد ؼذائٌه 6من المجموعه  36والفمره  16صدٌر فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  اصبح / دعاٌه واعالن واستٌراد وتا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  236416احمد حسنى عوض السلومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافه مطاعم وكافترٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  245565ده برلم   دمحم علً عبدالكافً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  56

 التأشٌر:  اصبح / مكتب نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  141624جورج ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 اصبح / ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , 24244214وفً تارٌخ  141624ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اصبح / مؤسسه جاد لالدوات المنزلٌ -  61

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  164451اشرؾ حنفى عبادى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اضافه / ممٌكانٌكً سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  146545ادل ٌوسؾ عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  63

 التأشٌر:  اصبح / تجاره حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  165556حاتم على حسن لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 شراء اجهزة التكٌٌؾ وصٌانتهااصبح /  بٌع و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  165525دمحم سعٌد سعدمصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  اصبح / تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدي الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , 24244215وفً تارٌخ  134465ٌده برلم   معوض  عبدالعزٌز معوض  ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ل -  66

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / كافً شوب فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244215وفً تارٌخ  166465عبد الفتاح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 اصبح بٌع دواجن حٌة ومذبوحه وتورٌدها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  214165ماهر لبٌب منسى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت عموممٌه واعمال تشطٌب فمط

تم تعدٌل النشاط , 24244215وفً تارٌخ  245254اشرؾ على اسماعٌل عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

وتصنٌع وتعبئه وتورٌد مكمالت  6من المجموعه  36والفمره  16وصؾ التأشٌر:  اصبح / استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 ؼذائٌه ومستحضرات تجمٌل لدي الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  163263هشام مصطفى ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ٌر:  حذؾ نشاط االستٌرادالتأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  245444سعٌد دمحم دمحم محمود عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اصبح / بٌره وخمور وكحولٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  234356دمحم عبد الموجود دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  اصبح تجاره وتورٌدات االنظمه االمنٌه ومستزمات االمن الصناعً والطرق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  144444عادل ثابت امٌن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  اصبح / اعمال حداده وكرٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  222423عبد ربه عبد الصمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بلٌػ  -  44

 التأشٌر:  اضافه رحالت  فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه

تم تعدٌل 24244215وفً تارٌخ  222423مكتب متعهد نمل عمال بلٌػ عبد ربه عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه رحالت  فٌما عدا المٌام باعمال السٌاحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244215وفً تارٌخ  143253سعد احمد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  161244ك لٌده برلم   احمد جابر دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سب -  44

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244216وفً تارٌخ  166334هشام دمحم محمود ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 2416لسنه  1355بموافمه امنٌه رلم  -حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245435حسام انور رجب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اصبح / مكتب تورٌدات ومكافحه االفات

ل النشاط , وصؾ تم تعد24244216ٌوفً تارٌخ  144664ماجد عٌاد فرج هللا عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  اصبح / تجاره جمله مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244216وفً تارٌخ  226446احمد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  225325رلم   احمد عبد الرحمن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  52

 التأشٌر:  اضافه مكتب نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  166446اشرؾ ابو الحماٌد ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 نشاط التنمٌه البشرٌهالتأشٌر:  حذؾ نشاط / التدرٌب فى مجال التسوٌك ونظم المعلومات وحذؾ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  242666دمحم دمحم الصوفً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  اضافه مماوالت

تعدٌل النشاط , تم 24244224وفً تارٌخ  162551الهام محمود لتوزٌع المواد الكٌماوٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر:  جمٌع اعمال الدهانات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244224وفً تارٌخ  44444خكٌم ؼبلاير مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 اصبح / مماوالت زراعٌه الً جهات ذات خصم صرٌبً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244221وفً تارٌخ  153255م   دمحم عٌاد على شنن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  54

 اصبح مكتبه ماعدا الطباعه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  222445طارق جمال على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضاؾ/نمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  155164ك لٌده برلم   خالد حمدى ناصر جابر ، تاجر فرد ،  سب -  56

 التأشٌر:  اصبح صٌانه وتورٌد االجهزة التعوٌضٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  234155احمد كامل دمحم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  اضافه مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  234454كامل دمحم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال -  61

 التأشٌر:  اصبح مماوالت عمومٌه وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  216546دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 اصبح/ استٌراد وتوزٌع الكمٌاوٌات والمستلزمات الطبٌة المعملٌةالتأشٌر:  

تم تعدٌل 24244223وفً تارٌخ  244153مؤسسه عبد الهادى لطباعه مستلزمات المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح مصنع طباعه على المالبس

تم تعدٌل النشاط , 24244223وفً تارٌخ  244153مالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسه العبد الهادي لطباعه ال -  64

 وصؾ التأشٌر:  اصبح مصنع طباعه على المالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  216454خالد مختار بخٌت اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 ؼذائٌهالتأشٌر:  اصبح / تجاره مواد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  212154حسٌن احمد طنطاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اصبح ورشه تصنٌع كاوتش

تم تعدٌل النشاط , 24244224وفً تارٌخ  245334دمحم عبدالحمٌد محمود علً الناعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 صؾ التأشٌر:  اصبح  مخبز بلدى نصؾ ألىو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  244215نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  اصبح /  بٌع وتصنٌع  منظفات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  144252مجدى عزت حلمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اصبح / مكتب نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  242616خالد ناجح عٌسى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر:  اضافه مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , 24244225وفً تارٌخ  156331ك لٌده برلم   مصطفى سامى عبد الفتاح الخولى ، تاجر فرد ،  سب -  141

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / صٌدلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  233562دمحم محمود دمحم على رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر:  اصبح مصنع حلوٌات وشٌكوالته

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  246355هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى ناجى زكرى عوض  -  143

 التأشٌر:  اصبح / توكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , 24244225وفً تارٌخ  156331مصطفى سامى عبد الفتاح الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه 6من المجموعه  36والفمره  16فٌما عدا المجموعه وصؾ التأشٌر:  اصبح / االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , 24244225وفً تارٌخ  226446عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر:  اصبح تورٌدات كهربائٌه معدنٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  164451د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ حنفى عبادى محمو -  146

 التأشٌر:  اصبح / بٌع لطع ؼٌار سٌارات وبٌع زٌوت السٌارات ومٌكانٌكً سٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط24244225وفً تارٌخ  216524احمد فتحى عبد الرحٌم بهلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر:  اصبح /  تعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244225وفً تارٌخ  154116كامل جاد خلٌل جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر:  اصبح / بماله تموٌنٌه

تم تعدٌل النشاط , 24244225وفً تارٌخ  246455  دمحم خالد دمحم كمال علً عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  146

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244226وفً تارٌخ  166634احمد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 اصبح / اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244226وفً تارٌخ  216646،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا احمد عبد العاطى ، تاجر فرد -  111

 التأشٌر:  اضافه نمل عمال بالداخل

تم تعدٌل النشاط , 24244226وفً تارٌخ  246651السٌد داود اسماعٌل عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 رقوصؾ التأشٌر:  اضافه تجمٌع وصٌانه مكٌنات انتاج و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244226وفً تارٌخ  244416سعٌد صالح احمد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر:  اصبح سوبر ماركت وبماله جمله ولطاعً وتعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244226وفً تارٌخ  165536محمود السٌد محمود عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر:  اصبح / مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 24244224وفً تارٌخ  244345امٌن عبد الهادى سٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط صهر وسبن المعادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  212366برلم    احمد شعٌب احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  116

 التأشٌر:  اضافه استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 24244224وفً تارٌخ  165454عصام الدٌن دمحم سٌد احمد نادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

ر زراعٌه واستٌراد سماد عضوي وؼٌر عضوي ومبٌدات وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / استٌراد وتصدٌر خضروات وفاكهه وبذو

 زراعٌه وشتالت فاكهه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  244454احمد لدري احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244245وفً تارٌخ  225244حاتم زؼلول دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  245641ولٌد رشدي محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245615بد الرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رشٌد ع -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 24244212وفً تارٌخ  245644جمعه عبدالرحمن عبدالستار رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  245641فظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجده حسنً حا -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245653تامر السٌد عاشور سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245654فرد ،  سبك لٌده برلم    سهٌر دمحم حسن علً نصر ، تاجر -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245414مروه احمد احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244223وفً تارٌخ  245443،  سبك لٌده برلم   كرٌم كمال عبد هللا مرزوق حجاج ، تاجر فرد  -  14

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244225وفً تارٌخ  245463ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز ابوؼزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245451اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الاله دمحم عبد الاله السٌد ، ت -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244242وفً تارٌخ  245556مٌاسه جواد كامل رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244244وفً تارٌخ  245654لٌده برلم    عماد عبد الفضٌل رمضان ، تاجر فرد ،  سبك -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245646اشرؾ دمحم شاكر عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  245612   دمحم دمحم توفٌك فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244211وفً تارٌخ  245631ماجد صالح الدٌن سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244212وفً تارٌخ  245654رلم   عبدالرحمن فتحً عبدالعزٌز زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  15

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 24244213وفً تارٌخ  166245مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216تارٌخ  وفً 245654باسم سٌد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244215وفً تارٌخ  245414احمد عبدالوارث عطٌه بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت24244215وفً تارٌخ  245446موهوب حلمً حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245434حامد احمد حامد امبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  245441مؤسسه االشهب للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244225وفً تارٌخ  245466عبدالرحمن ؼرٌب ابوالحسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244226وفً تارٌخ  245445ابتسام موسً علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244242وفً تارٌخ  245556سٌد عبدالعظٌم ٌونس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل24244243وفً تارٌخ  245564صالح جابر زكً عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244243وفً تارٌخ  245565اشرؾ عبدالستار اسماعٌل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 24244245وفً تارٌخ  245554حسام احمد طه عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245563جمال الدٌن عبدالكرٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك24244211وفً تارٌخ  245634مارٌان ممدوح فوزي حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245636فاتن بشاي شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245655هشام عبدالمطلب حسن مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245665عماد صبري جاد ابورواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  245646دمحم حسن فؤاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  245661عبدالستار دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه  -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  225514ٌاسر دمحم رضا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  245445، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حمدي حسن حافظ -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245434حسام الدٌن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  245442ك لٌده برلم   عماد محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سب -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245454دمحم احمد سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244242وفً تارٌخ  245553ٌده برلم   دمحم علً عبدالمجٌد علً المكاوي ، تاجر فرد ،  سبك ل -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244243وفً تارٌخ  245565عبدالعزٌز سعد عبدالعزٌز شالوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  245566برلم    خالد سٌد عبدهللا مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  245544دمحم فاٌز السٌد شرنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  235243كرم عبده دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  243446احمد على سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  241442دمحم ربٌع عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244215وفً تارٌخ  245446محمود ثابت حسن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع24244215وفً تارٌخ  245444دمحم ماهر محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245453سامً عبدالعزٌز منٌسً رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن24244225وفً تارٌخ  245465هبه سعٌد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  245542محمود فرحان دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع تم تعد24244244وفً تارٌخ  245543مؤسسه خالد احمد احمد خلٌل ابراهٌم اؼا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244245وفً تارٌخ  245553كرٌم سعٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر24244212وفً تارٌخ  245652امل احمد بكر دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245653رفٌك عبدالمطلب مختار مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ24244216وفً تارٌخ  245655زكرٌا احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245423احمد علً مدبولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245424ٌحًٌ احمد ناصر مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245454ابراهٌم حسن فتٌان عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244242وفً تارٌخ  245555دمحم صابر انور همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  245554د احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خال -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245643ٌوسؾ عبدالنعٌم ابوزٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244214وفً تارٌخ  245616م عوض ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌ -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245643هاشم سٌد عبدالنعٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245645نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نور سلٌمان ساوٌرس  -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  213465امال ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  246555جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد مصطفى فؤاد احمد ، تا -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245415رواش محمود دروٌش عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245431سبك لٌده برلم     ابانوب سامى بدٌع ارمٌا ، تاجر فرد ، -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244226وفً تارٌخ  2454432محمود مصطفً سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244242وفً تارٌخ  246635   مصطفى سرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244243وفً تارٌخ  245544عاصم على فهمى مصطفى شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244245وفً تارٌخ  245551  احمد سعٌد عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  46

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244245وفً تارٌخ  245556اٌهاب صالح ابراهٌم خضٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244211وفً تارٌخ  245622هشام عبدالرسول احمد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245632دمحم حسٌن سلٌمان مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212تارٌخ  وفً 245635سعٌد شولً السبد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245665ٌاسر ابراهٌم عبدالحكٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216رٌخ وفً تا 245656مجدي ؼبلاير ملسن شكره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  164321محمود ثابت محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244216وفً تارٌخ  245415مصطفً السٌد علً سنوسً بعرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245432ٌاسر عبدالرحمن شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245456سٌؾ الدٌن نبٌل دمحم احمد عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244226وفً تارٌخ  214246دمحم حسنى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال24244242وفً تارٌخ  245554محمود علً دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  245562خالد دمحم عبدهللا عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش24244243وفً تارٌخ  245541ماهر زٌنهم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 24244244وفً تارٌخ  245545سٌرامٌن العتابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245614احمد احمد حنفً احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244211وفً تارٌخ  245625معاذ دمحم صوفً اسماعٌل جبٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245646منٌر عٌاد عازر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاص التأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245656فسدله ابراهٌم دمحم شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245644نصر الدٌن دمحم حسان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244215وفً تارٌخ  245442اسراء سلمان احمد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245424احمد دمحم صبحً عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245451الشٌمى احمد حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  244612ابراهٌم دمحم دمحم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244226وفً تارٌخ  245441ه السٌد توفٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حماد -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245444علً عبدالنبً عبدالمولً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244245وفً تارٌخ  154242ممدوح علً رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً  -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244245وفً تارٌخ  245554عبدالرحمن دمحم ؼرٌب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244246وفً تارٌخ  245566شوال عبدالشاهد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر ابو  -  145

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244214وفً تارٌخ  245621هانً فاروق عبدالمتجلً عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245644شعبان ابراهٌم دمحم عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245635احمد دمحم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245654هٌثم عابد دمحم معبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245645دمحم سامً احمد ابراهٌم شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244214وفً تارٌخ  245662رؾ سٌد احمد شعراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اش -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245435ٌاسر عبدهللا عبدهللا علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245436راج عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطؾ سعد ف -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244224وفً تارٌخ  245452محمود سعٌد عبدالممصود عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244242وفً تارٌخ  245554ى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان عل -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  163636خالد رشاد رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244245وفً تارٌخ  245556تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر عٌسً محمود ابراهٌم ، -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  245561افراٌم لبٌب بولس بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245644د ،  سبك لٌده برلم   محمود فوزي فهمً ابراهٌم ، تاجر فر -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245614سناء رضوان مسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245641لٌده برلم    رامً جالل الدٌن حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  245662عصام نعٌم جٌد جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245666م   هدٌل جمال دمحم احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244214وفً تارٌخ  245656ضٌاء الحك حسن عبدالعزٌز الدٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  245444   هشام نصر احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244215وفً تارٌخ  245445عاطؾ زٌنهم عبدالعزٌز الٌمنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245445دمحم سعد على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244223وفً تارٌخ  245446دمحم عزت ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244225فً تارٌخ و 245462احمد عبدالرحمن احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244224وفً تارٌخ  245452محمود رشدى عبد الرحمن عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244243وفً تارٌخ  245564دمحم محمود حسن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244244وفً تارٌخ  245544سعٌد عزالدٌن دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244214وفً تارٌخ  245614اٌمن عبد البالى صابر دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244211وفً تارٌخ  245624عاٌده عبدالجلٌل فرج حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212ً تارٌخ وف 245646نصار للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245655دمحم عبدهللا محمود نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212خ وفً تارٌ 246225عزت السٌد دمحم احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245642احمد جمال احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244214ٌخ وفً تار 245664عبدالعزٌز خضٌر عبدالعزٌز حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245416دمحم خالد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245421عماد سلٌمان عبدالجواد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245425اسامه دكتور ٌسً نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244224وفً تارٌخ  245455ابراهٌم عبدالحمٌد احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244225وفً تارٌخ  244215نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244244وفً تارٌخ  245546بٌتر ابوابراهٌم نخٌله عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245645دمحم محمود حمدان دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت24244246وفً تارٌخ  245613ولٌد ادهم مهنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245645علً ابراهٌم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

نوع الشركة , تم تعدٌل 24244212وفً تارٌخ  156311منان مسعد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24244216وفً تارٌخ  245651عاطؾ عبدالعزٌز حسانٌن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 24244215وفً تارٌخ  245413دٌنا عمرو احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245424دمحم علً حسٌن حسانٌن زلله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع24244216وفً تارٌخ  245426حافظ دمحم عبدالمحسن شبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245434بسمه دمحم حلمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة24244225وفً تارٌخ  245461عالء دمحم السٌد دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244226وفً تارٌخ  245466دمحم احمد عبدالباري حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244242وفً تارٌخ  245552دمحم صابر عبدالعال جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع 24244243وفً تارٌخ  245563ٌاسمٌن عبدالعظٌم عبده احمد بدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر24244243وفً تارٌخ  245564دمحم سعد عبدالعزٌز شالوؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244245وفً تارٌخ  242464سعدٌه صالح الدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245564زاٌد ؼانم مصري الجبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245565معوض فاٌك عوزه سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244211وفً تارٌخ  245623جٌهان مسعد عبدالموي عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 شٌر: خاص, وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع 24244212وفً تارٌخ  245633ولٌد خالد حسن عبدالمعطً زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245634دمحم احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  245664احمد السٌد احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  245665عبدهللا دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  245666خالد دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244215وفً تارٌخ  245443سعٌد محروس عرالً كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244215وفً تارٌخ  245444اسماعٌل سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر  -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  245435احمد صابر احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245436د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسن سٌد سٌ -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245445عمرو محمود علً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245454جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم جمال مصطفً ابراهٌم ، تا -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  245446دمحم فتحً برعً برعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245446سبك لٌده برلم     احمد عبدالعزٌز احمد مبرون ، تاجر فرد ، -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  231644ٌاسر السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244246وفً تارٌخ  245611برلم   خالد ٌوسؾ عثمان طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245642احمد دمحم عبدالمتعال منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244216وفً تارٌخ  245655برلم   احمد الشحات عطٌه عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  245441حماده سعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245416دمحم احمد حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244216وفً تارٌخ  245426طلعت نور حسن جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224ً تارٌخ وف 236235عبد المادر دمحم احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع 24244226وفً تارٌخ  245442مصطفً عبدالهادي احمد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244225ارٌخ وفً ت 131551سٌد متولى متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245453مارو ثروت نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244243وفً تارٌخ  245561رضا عبدهللا السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244245وفً تارٌخ  245552اسعد ادرٌس صالح سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 24244245وفً تارٌخ  245555لندا سمٌر حلٌم اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245644احمد سعٌد لطفً حسٌن ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 24244246وفً تارٌخ  245644اسالم حمدي فرج دمحم فرج الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244211وفً تارٌخ  245625ٌاسر نظٌؾ ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو24244212وفً تارٌخ  245634حسن احمد علً فهمً رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244212وفً تارٌخ  245656صٌدلٌه د/ احمد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع24244216وفً تارٌخ  245654حسام دمحم دمحم سٌد عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  223636عاطؾ مجاهد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244215وفً تارٌخ  245412ابانوب خلؾ حلٌم لبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245433سٌد عبدالعزٌز دمحم المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 24244226وفً تارٌخ  245465عبدالعزٌز محمود رجب ابراهٌم ابو جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 , وصؾ التأشٌر: خاصنوع الشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245456محمود مصطفى ابو العال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245562دمحم منٌر نظٌر سلٌم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 صؾ التأشٌر: خاصو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244246وفً تارٌخ  245564امونٌوس سعد فهمً سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244211وفً تارٌخ  45511جنٌدى للتجارة الدولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245664رمضان متولً دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  245666احمد جمال راشد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244213وفً تارٌخ  245644معوض احمد عبدالمعٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244214وفً تارٌخ  245664احمد طارق حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244214وفً تارٌخ  245565علً عبدالكافً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244214وفً تارٌخ  245664اسالم دمحم حسن المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245446ل سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى نجٌب خلٌ -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24244224وفً تارٌخ  245455مصطفً محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244226وفً تارٌخ  244466 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً ٌحًٌ عبدالعزٌز دمحم -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24244224وفً تارٌخ  245454اٌهاب اسعد ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 ٌان المانونً  الك 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: اضافه كهؾ لؽه انجلٌزٌه   245366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244242،  فى تارٌخ :   -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 الى: اصبحت / اثٌر البركه   244541شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ24244242،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اصبحت / العالمٌه للتجاره والتورٌدات   244631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244242،  فى تارٌخ :   -  3

الى: اصبحت / مؤسسه النصر للمماوالت  241145لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر24244243،  فى تارٌخ :   -  4

 والتورٌدات العمومٌه  

الى: اضافه / انترناشٌونال ترٌدٌنج  244556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244243،  فى تارٌخ :   -  5

 ماركتٌنج اٌمبورت اي تً ام اٌه  

الى: اصبحت / مؤسسه النسر لخدمات  144245اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 24244243،  فى تارٌخ :   -  6

 النظافه والتورٌدات المتكامله  

الى: اصبحت / الوطنٌه للمماوالت المتكامله  162466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244244،  فى تارٌخ :   -  4

 والتورٌدات  

الى: المؤسسه الهندسٌه لتشؽٌل االسطمبات  244244التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 24244244،  فى تارٌخ :   -  5

 والمعادن  

 الى: اصبحت / الخلٌج لالستٌراد والتصدٌر   213325تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244244،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: اصبحت / الطاحونه   162236عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت24244245،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اضافه االمل لالستٌراد والتصدٌر   154344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244245،  فى تارٌخ :   -  11

ى: الصفا لتعبئه المواد الؽذائٌه ال 244124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244246،  فى تارٌخ :   -  12

 والتورٌدات العمومٌه  

 الى: اصبحت / التحرٌر للتصدٌر   46446تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244246،  فى تارٌخ :   -  13

 ورٌدات العمومٌه  الى: المتحده للت 245444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244246،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الٌوجد   244341تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244214،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: دٌجٌتال بوكس   245244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244212،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: اضافه / لٌزر ارت   244555سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا24244213،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   141461تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244213،  فى تارٌخ :   -  15

 ورٌن للتورٌدات  الى: اصبحت/ ذو الن 234435تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244213،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: اصبحت / لٌور لحدمات الكمبٌوتر   161465تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244213،  فى تارٌخ :   -  24

 TC TOCHNOLOGYالى: اصبحت /   145345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244216،  فى تارٌخ :   -  21

CONSULTING   

 الى: اضافه الراعً   146545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244214،  فى تارٌخ :   -  22

 O.S.Eالى: اصبحت / او اس اي دٌجٌتس  236416تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244214،  فى تارٌخ :   -  23

DIGITS   

 الى: اصبحت / المرش للخدمات المحمول   233133تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب24244214،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: اصبحت / بست بان الٌؾ كوزماتٌن   165525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244214،  فى تارٌخ :   -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الى: اصبح / مؤسسه جاد لالدوات  141624رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب24244214،  فى تارٌخ :   -  26

 المنزلٌه  

الى: اصبحت / مكتب كنوز شرلٌه  163263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  24

 للتصدٌر  

 / كافً شوب السراٌا   الى: اصبح 134465تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  25

الى: اصبحت / فٌوتشر للمعدات واالدوات  244423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  26

 المكتبٌه والطبٌه  

ره والخمور الى: اصبحت/ اللول للبٌ 245444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  34

 والكحولٌات  

 الى: فورٌو للتورٌدات   234356تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: اصبحت / الكمال للدواجن   166465تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: اصبحت / جلوبال بٌوتن   245254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244215،  فى تارٌخ :   -  33

الى: اصبحت / المط لتجاره المواد الؽذائٌه  144664تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244216،  فى تارٌخ :   -  34

 جمله  

 الى: ماجٌن كٌمم   245435اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 24244216،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: اصبحت / الجوهره للتصدٌر   226446تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244216،  فى تارٌخ :   -  36

 كس  الى: اصبحت / سٌتً سفن 44444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224،  فى تارٌخ :   -  34

الى: اصبحت / االمانه لالستٌراد  241344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224،  فى تارٌخ :   -  35

 والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه  

  الى: اصبح / ماركت وتموٌن المؽربً  244144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224،  فى تارٌخ :   -  36

   mrالى: مٌدٌكال  216546تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244223،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: مؤسسه العبد الهادي لطباعه المالبس   244153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244223،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: مركز عالء الدٌن   146642بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر24244223،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: الحمد لتصنٌع الكاوتش   212154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224،  فى تارٌخ :   -  43

 / صٌدلٌه الخولً   الى: اصبحت 156331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244225،  فى تارٌخ :   -  44

الى: اصبحت / مصنع الدهب للحلوٌات  233562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244225،  فى تارٌخ :   -  45

 والشٌكوالته  

الى: اصبحت / سٌمً اٌجٌبت كٌان   246455تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244225،  فى تارٌخ :   -  46

 اره المشروعات العمارٌه والمماوالت  الد

 الى: اصبحت / ماتٌن الدولٌه   156331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244225،  فى تارٌخ :   -  44

الى: اصبحت / برند الكسسوار المحمول  166634تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244226،  فى تارٌخ :   -  45

BRand   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الى: اصبحت / الرضا للرحالت ونمل  216646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244226،  فى تارٌخ :   -  46

 العمال  

 الى: اضافه مكتب المكه للمماوالت   164664تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224،  فى تارٌخ :   -  54

 الى: اضاؾ الحمد   244456تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224خ : ،  فى تارٌ  -  51

 الى: اضافه المط لنمل العمال والرحالت   245654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24244224،  فى تارٌخ :   -  52

الى: اضافه اٌجً باص للرحالت ونمل  222141ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال24244224،  فى تارٌخ :   -  53

 العمال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 154431برلم       24244242مٌخائٌل بخٌت حبٌب عطا هللا   ، تارٌخ :  -  1

 245244   برلم    24244212عزالدٌن السحٌنً احمد دمحم   ، تارٌخ :  -  2

 246136برلم       24244216حسن رزق حسن اسماعٌل   ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 شركات  تعدٌالت السجل التجارى  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 

تم محو/شطب    24244243، وفى تارٌخ    242344تامر مورٌس حبٌب وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 314م كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستال

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة 

تم محو/شطب    24244243، وفى تارٌخ    242344تامر مورٌس حبٌب وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل  تم    24244244، وفى تارٌخ    233644رزق لذافى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2424لسنة  125حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة

تم محو/شطب السجل     24244244، وفى تارٌخ    233644رزق لذافى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    24244246، وفى تارٌخ    231465احمد نبٌل جمجوم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 333ائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نه

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة 

تم    24244246، وفى تارٌخ    245414سعد محمود السٌد رسالن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 رن التجارةمحو/شطب السجل  أمر محو لت

تم محو/شطب    24244246، وفى تارٌخ    144534سلوى فوزى بنٌامٌن وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 41361السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 من السجل التجارى الجٌزة وبذلن تم محو المٌد 2424لسنة 

تم محو/شطب السجل  تم حل    24244214، وفى تارٌخ    154666احمد واحمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    24244211، وفى تارٌخ    44346ضامن  سبك لٌدها برلم : سٌد سعد مصطفى وشرٌكٌه  ، شركة ت   - 6

 2544السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة 

، وفى تارٌخ    111263لالستثمار وتؽطٌه االكتٌابات  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : الشركة المصرٌة الدولٌة    - 14

تم محو/شطب السجل  لبول اعتذار عن اعمال التصفٌة السٌد/ مدحت محمود وتعٌٌن المصفى للشركة السٌد/محمود    24244211

 سعٌد حمد

تم    24244211، وفى تارٌخ    64516لٌدها برلم :  شركه عمرو عبدالعال واحمد الفار  ، شركة تضامن  سبك   - 11

 محو/شطب السجل  تمحل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    24244212، وفى تارٌخ    241423احمد مصطفً منصور احمد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

م كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستال

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة  144برلم 

تم    24244212، وفى تارٌخ    225356محمود احمد على دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة  محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها

 2424/ح لسنة 446بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    24244212، وفى تارٌخ    225356محمود احمد على دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 الشركةمحو/شطب السجل  أمر محو لحل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم    24244213، وفى تارٌخ    234544عمرو سعٌد شحاته الزنارى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك كرداسه تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه  2424/ب/246محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مصدق برلم 

 حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    24244213، وفى تارٌخ    225146اٌمان دمحم حلمى عبد الرحمن و شرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

محكمه الجٌزة االبتدائٌه تم فسخ الشركه  2424/241محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 سجل تجارى الجٌزة واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من

تم    24244216، وفى تارٌخ    225146اٌمان دمحم حلمى عبد الرحمن و شرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركة

تم    24244216، وفى تارٌخ    234544عمرو سعٌد شحاته الزنارى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    233636مطعم الجداوى وشرٌكتة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 153السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة 

تم محو/شطب السجل     24244216، وفى تارٌخ    64645مركز الشافعى للكاسٌت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 أمر محو لحل الشركة

تم    24244216، وفى تارٌخ    244554 زٌنب علٌوه عبد الجواد دمحم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   - 21

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    245443حسن دمحم عبدالرحمن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    24244216، وفى تارٌخ    115625ٌدها برلم : ممدوح جمال الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 23

محكمه الجٌزة االبتدائٌه تم حل الشركه واستالم كل  2416/3456السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

، وفى تارٌخ    144655زٌد حسانٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : خالد ابو  -ابن النٌل للمماوالت والتجاره    - 24

جٌزة تم حل الشركه  2424/141تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم    24244216

 واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

، وفى تارٌخ    144655خالد ابو زٌد حسانٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -لتجاره ابن النٌل للمماوالت وا   - 25

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة   24244214

تم محو/شطب    24244214، وفى تارٌخ    115625ممدوح جمال الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 حو لحل الشركةالسجل  أمر م

تم محو/شطب    24244214، وفى تارٌخ    245264هامٌس طارق للعمارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

ر لسنة  154السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

 سجل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من ال 2424

تم محو/شطب    24244214، وفى تارٌخ    244261شركة دمحم عبد العال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 1663السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 حو المٌد من السجل التجارى الجٌزةوبذلن تم م 2414لسنة 

تم محو/شطب    24244214، وفى تارٌخ    233636مطعم الجداوى وشرٌكتة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 السجل  أمر محو لحل الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم    24244215، وفى تارٌخ    114154ابراهٌم السٌد عبد المعبود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

محكمه الجٌزة االبتدائٌه تم فسخ الشركه  2424/224محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

، وفى    114154لٌدها برلم :  شركة البراق لمطع ؼٌار السٌارات جمال السٌد عبود وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك   - 31

محكمه الجٌزة  2424/224تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم    24244215تارٌخ 

 االبتدائٌه تم فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    24244215، وفى تارٌخ    114154كة تضامن  سبك لٌدها برلم : ابراهٌم السٌد عبد المعبود وشركاه  ، شر   - 32

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

، وفى    114154شركة البراق لمطع ؼٌار السٌارات جمال السٌد عبود وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 كةتم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشر   24244215تارٌخ 

تم    24244215، وفى تارٌخ    244554زٌنب علٌوه عبد الجواد دمحم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

تم فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه  266/ب2424محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  

 حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

، وفى تارٌخ    165254االنصار لتجارة مواد البناء فوزى عز الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

جبزة تم فسخ الشركه  2424/256تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم    24244215

 الجٌزةواستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى 

، وفى تارٌخ    165254االنصار لتجارة مواد البناء فوزى عز الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة   24244215

تم محو/شطب    24244215، وفى تارٌخ    245443حسن دمحم عبدالرحمن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

 44 4السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة 

تم    24244215، وفى تارٌخ    44643شركه صالح شولى  عبدالحفٌظ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

   24244216، وفى تارٌخ    152154عزٌزه محمود السٌد المرابع وشرٌكها  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة تم محو/شطب السجل  أمر محو لتعدٌل الكٌان المانونى لشركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن تم

تم    24244216، وفى تارٌخ    152154عزٌزه محمود السٌد المرابع وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 44

 محو/شطب السجل  أمر محو لتعدٌل الكٌان المانونى لشركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    24244216، وفى تارٌخ    224454مراد صالح مراد حسن و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى  2415لسنة  2424برلم 

تم    24244216، وفى تارٌخ    224454مراد صالح مراد حسن و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    24244224، وفى تارٌخ    232546دمحم احمد طلعت دمحم محمود وشركاؤه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

ب السجل  تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى  برلم عمد فسخ محو/شط

 2424لسنه  241

تم    24244224، وفى تارٌخ    232546دمحم احمد طلعت دمحم محمود وشركاؤه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 44

 الشركةمحو/شطب السجل  أمر محو لحل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

دمحم مجدى محمود ابو بكر البطران و شركاه / شركه زمزم للتسوٌك و االستثمار السٌاحى و الفندلى  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 45

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن    24244224، وفى تارٌخ    225341لٌدها برلم : 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424لسنة  451ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم  كافة حموله بموجب عمد فسخ

دمحم مجدى محمود ابو بكر البطران و شركاه / شركه زمزم للتسوٌك و االستثمار السٌاحى و الفندلى  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 46

 السجل  أمر محو لحل الشركة تم محو/شطب   24244224، وفى تارٌخ    225341لٌدها برلم : 

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    64645مركز الشافعى للكاسٌت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 44

 2416أ لسنة  565تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

 و المٌد من السجل التجارى الجٌزةوبذلن تم مح

تم    24244223، وفى تارٌخ    235341شرٌؾ بهاء الدٌن المدنى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو االمٌد من السجل التجارى برلم عمد فسخ 

 2424نه لس 442

تم    24244223، وفى تارٌخ    235341شرٌؾ بهاء الدٌن المدنى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 46

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    24244223، وفى تارٌخ    222364سامح على ٌونس على و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 54

لسنه  234لسجل  تم فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بعمد رلممحو/شطب ا

 ملخصه ومسجل ومشهر عنه 2424

تم    24244223، وفى تارٌخ    222364سامح على ٌونس على و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 الشركةمحو/شطب السجل  أمر محو لحل 

تم    24244223، وفى تارٌخ    44643شركه صالح شولى  عبدالحفٌظ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 52

 2424لسنه  464محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى 

رج و شركاه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ) اٌجً سمارت للهندسه الحدٌثه(  ، شركة اصبح / عمرو سٌد دمحم ف   - 53

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الممر   24244224، وفى تارٌخ    235252تضامن  سبك لٌدها برلم : 

،    235252شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عمرو سٌد دمحم فرج و شرٌكه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه  ،    - 54

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الممر   24244224وفى تارٌخ 

تم محو/شطب    24244224، وفى تارٌخ    142155نشأت صدلى ٌوسؾ وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 55

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    24244224، وفى تارٌخ    142155، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   نشأت صدلى ٌوسؾ وشرٌكه   - 56

ء لسنة  645السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته  برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    244565وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم ابو زٌد    - 54

 أمر محو لحل الشركة

تم    24244224، وفى تارٌخ    244565اصبح/ عمرو دمحم ابو زٌد و شركاؤه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 55

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تارٌخ    244565دمحم ابو زٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 56

لسنة  544تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم    24244224، وفى تارٌخ    244565اصبح/ عمرو دمحم ابو زٌد و شركاؤه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 64

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 جل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من الس 2424لسنة  544برلم 

تم محو/شطب    24244226، وفى تارٌخ    146464فوزى عز الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 61

محكمه الجٌزة االبتدائٌه تم فسخ  2424/311السجل  بموجب عمد فسخ شركه توصٌه بسٌطه ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 له وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزةالشركه واستالم كل شرٌن كافه حمو

، وفى تارٌخ    215624عمرو عبد المادر عبد العظٌم ودمحم ٌوسؾ صفوت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 62

 تم محو/شطب السجل  امر محو لترن لفسخ الشركه   24244226

تم محو/شطب السجل     24244226، وفى تارٌخ    226145دالٌا العسال وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 63

اكتوبر تم فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله  6شركات 2424/554بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    24244226، وفى تارٌخ    235543شرٌؾ مصطفى احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 64

اكتوبر االبتدائٌه تم فسخ الشركه  6محكمه  2424/444محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 واستالم كل شرٌن كافه مستحماته وبذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

تم تعدٌل  24244242وفً تارٌخ   ، 165544فرٌد سٌد لملوم وشرٌكه دمحم ٌوسؾ عبده شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   144444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244242وفً تارٌخ   ، 165544سبك لٌدها برلم ،اصبح / فرج فتحى وشرٌكه محمود احمد شركة تضامن  ،  -  2

 جنٌه   144444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24244242وفً تارٌخ   ، 165544فرج فتحى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   144444.444س المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  24244242وفً تارٌخ   ، 165544اصبح / فرٌد سٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24244242وفً تارٌخ   ، 243565ك لٌدها برلم ،دمحم حجاج وشرٌكته شركة تضامن  ، سب -  5

 جنٌه   1444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244242وفً تارٌخ   ، 142133حسن سٌد عبد اللطٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   244444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس  24244242وفً تارٌخ   ، 142133حسن سٌد عبد اللطٌؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   244444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244243وفً تارٌخ   ، 234121دمحم الشبكشى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد دمحم سامى احمد  -  5

 جنٌه   2444444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 24244243وفً تارٌخ   ، 43441لٌلى دمحم ٌوسؾ وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   24444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس  24244243وفً تارٌخ   ، 43441وائل واسامه عزات رجب موسى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   24444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244243وفً تارٌخ   ، 43441لٌلى دمحم ٌوسؾ وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   24444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244243وفً تارٌخ   ، 43441وائل واسامه عزات رجب موسى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   24444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244243وفً تارٌخ   ، 43441لٌلى دمحم ٌوسؾ وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   24444444.444رأس مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس  24244243وفً تارٌخ   ، 43441وائل واسامه عزات رجب موسى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   24444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244243وفً تارٌخ   ، 43441ك لٌدها برلم ،لٌلى دمحم ٌوسؾ وشرٌكها شركة تضامن  ، سب -  15

 جنٌه   24444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244243وفً تارٌخ   ، 43441وائل واسامه عزات رجب موسى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   24444444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس  24244244وفً تارٌخ   ، 242626احمد عبد الرازق ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   144444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  24244244وفً تارٌخ   ، 235654الحلٌم ابو طالب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، اصبح عماد عبد -  15

 جنٌه   44444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  235654لٌدها برلم ،بٌوتا فارم لمستحضرات التجمٌل شركة تضامن  ، سبك  -عماد عبد الحلٌم ابو طالب وشركاه  -  16

 جنٌه   44444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244244تارٌخ   ،

تم  24244244وفً تارٌخ   ، 235654اصبح عماد عبد الحلٌم ابو طالب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   44444.444لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ ا

وفً  235654بٌوتا فارم لمستحضرات التجمٌل توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -عماد عبد الحلٌم ابو طالب وشركاه  -  21

 جنٌه   44444.444، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 24244244تارٌخ   ،

تم  24244245وفً تارٌخ   ، 216512الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالنشاء والتعمٌر جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   24444444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالنشاء والتعمٌربالعجوزة ـــــ محافظة الجٌزة جمعٌة تعاونٌة  ،  استدران البٌانات االسم  لٌصبح -  23

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  24244245وفً تارٌخ   ، 216512سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   24444444.444مالها ،

وفً تارٌخ    66445راد والتصدٌر احمد اٌهاب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه فٌنكس الدولٌه لالستٌ -  24

 جنٌه   2444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244245،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244245،وفً تارٌخ    245445هٌثم دمحم احمد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244245وفً تارٌخ   ، 226416حسام مصطفى صالح احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   244444.444ا ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  24244246وفً تارٌخ   ، 236124حسام عبدالكرٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244246وفً تارٌخ   ، 236124حسام عبد الكرٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244246وفً تارٌخ   ، 55465مهندس  / محمود التالوى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   2444444.444المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل  24244246وفً تارٌخ   ، 236365دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   2444444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 24244246وفً تارٌخ   ، 236365احمد رجب حسن جابر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / اصبح /   -  31

 جنٌه   2444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  24244246ٌخ   ،وفً تار 236365اصبح /  احمد رجب حسن جابر وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2444444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244246وفً تارٌخ   ، 246252دمحم الحسنى دمحم بهٌج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   54444.444رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم  24244246وفً تارٌخ   ، 246252دمحم سمٌر صالح الدٌن عبد الحمٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   54444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244214وفً تارٌخ   ، 235446ن  ، سبك لٌدها برلم ،اسامه دمحم حسن وشركاه شركة تضام -  35

 جنٌه   214444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  24244214وفً تارٌخ   ، 235446اسامه دمحم حسن وشرٌكه محمود عبد الظاهر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   214444.444مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس  24244211وفً تارٌخ   ، 246551هشام عبدالحمٌد زٌدان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   54444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244211وفً تارٌخ   ، 246414رجب رمضان عبد الحمٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   144444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244211ً تارٌخ   ،وف 246414رجب رمضان عبد الحمٌد احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   144444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244211وفً تارٌخ   ، 246414رجب رمضان عبد الحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   144444.444ح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ   ، 246414رجب رمضان عبد الحمٌد احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   144444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244211وفً تارٌخ   ، 245463، سبك لٌدها برلم ، سعٌد فتحً توما وشرٌكه توصٌة بسٌطة  -  42

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244211وفً تارٌخ   ، 165565رفعت عبد المنعم الجابرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   23444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ 

وفً تارٌخ    165565اصبح/ د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   23444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244211،
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تم  24244211وفً تارٌخ   ، 165565د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   23444444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    165565وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ت -  46

 جنٌه   23444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244211،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244212وفً تارٌخ   ، 151446جمال متولى عثمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   2444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244212وفً تارٌخ   ، 151446سٌد متولى عثمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244212،  وفً تارٌخ  151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    151446عبد النبى متولى عثمان وشركاه للمماوالت العمومٌة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2444444.444رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل  24244212،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446شرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح سٌد متولى عثمان و -  53

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446جمال متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   2444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244212وفً تارٌخ   ، 151446سٌد متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    151446لم ،عبد النبى متولى عثمان وشركاه للمماوالت العمومٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  54

 جنٌه   2444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244212،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   2444444.444رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244212وفً تارٌخ   ، 151446ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،جمال متولى عثمان وشرٌك -  64

 جنٌه   2444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, تم تعدٌل رأس المال  24244212وفً تارٌخ   ، 151446سٌد متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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وفً تارٌخ    151446عبد النبى متولى عثمان وشركاه للمماوالت العمومٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   2444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244212،

تم تعدٌل رأس  24244212وفً تارٌخ   ، 151446م ،اصبح سٌد متولى عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  64

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244213وفً تارٌخ   ، 236646اسماعٌل العربى عٌسى السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   64444.444دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس  24244216وفً تارٌخ   ، 245564مٌنا زهجر عزٌز عطا هللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   144444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244216وفً تارٌخ   ، 245564 و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مٌنا زهجر عزٌز عطاهلل -  64

 جنٌه   144444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال ,  تم تعدٌل رأس 24244216وفً تارٌخ   ، 235343دمحم سعٌد راتب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   14444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244214وفً تارٌخ   ، 246411اسماعٌل العربً عٌسً السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 نٌه ج  64444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244214وفً تارٌخ   ، 243264احمد لطب دسولى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تكٌٌؾ المركزى و معالجة الهواء ( شركة ٌناٌر لالعمال الكهرومٌكانبكٌه و ال 25زهجر احمد دمحم على و شرٌكه ) شركة  -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  24244214وفً تارٌخ   ، 214452تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   544444.444لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244214وفً تارٌخ   ، 214452اصبح زهجر جروب شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244215وفً تارٌخ   ، 153646شركة الرفاعى للتجارة واالستٌراد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244215وفً تارٌخ   ، 153646شركة هشام عبد العزٌز وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244215وفً تارٌخ   ، 153646ك لٌدها برلم ،شركة الرفاعى للتجارة واالستٌراد توصٌة بسٌطة  ، سب -  45

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244216وفً تارٌخ   ، 244544شركة عٌاد فٌكتور فلتس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   54444444.444ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال ,  24244216وفً تارٌخ   ، 132454دمحم شرؾ الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244216وفً تارٌخ   ، 146362على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، محمود على محمود -  45

 جنٌه   5444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

أس المال , تم تعدٌل ر 24244216وفً تارٌخ   ، 243664دمحم على حامد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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وفً تارٌخ    145226شركة جولدن ارت لالثاث والدٌكور )دمحم احمد دمحم وشرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   24444.444رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  24244216،

وفً تارٌخ    145226شركه جولدن ارت لالثاث والدٌكور دمحم احمد دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   24444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244216،

وفً تارٌخ    145226ثاث والدٌكور )دمحم احمد دمحم وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة جولدن ارت لال -  52

 جنٌه   24444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244216،

وفً تارٌخ    145226سبك لٌدها برلم ،شركه جولدن ارت لالثاث والدٌكور دمحم احمد دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ،  -  53

 جنٌه   24444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244216،

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ   ، 234354اسامه توفٌك فرج مٌخائٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   46444.444تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ ال

تم تعدٌل رأس  24244224وفً تارٌخ   ، 135656حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224وفً تارٌخ   ، 135656شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حبشى عزٌز و -  56

 جنٌه   3444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

أس المال تم تعدٌل ر 24244224وفً تارٌخ   ، 135656ابو العال عباس على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   3444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ   ، 135656اصبح / ابو العال عباس على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3444444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244224وفً تارٌخ   ، 135656حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   3444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224خ   ،وفً تارٌ 135656حبشى عزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   3444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244224وفً تارٌخ   ، 135656ابو العال عباس على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   3444444.444الها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ   ، 135656اصبح / ابو العال عباس على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   3444444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244224وفً تارٌخ   ، 135656، سبك لٌدها برلم ،حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة توصٌة بسٌطة   -  63

 جنٌه   3444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224وفً تارٌخ   ، 135656حبشى عزٌز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   3444444.444دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال  24244224وفً تارٌخ   ، 135656ابو العال عباس على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   3444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ   ، 135656س على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / ابو العال عبا -  66

 جنٌه   3444444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال ,  تم تعدٌل رأس 24244223وفً تارٌخ   ، 232321سلوي مجدي وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   5444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل رأس المال  24244223وفً تارٌخ   ، 241466السٌد ربٌع خطاب وشركاءه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   144444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244223وفً تارٌخ   ، 145556عمٌره وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 4شركه ع -  66

 جنٌه   444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 24244223وفً تارٌخ   ، 145556عمٌرة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 4ع -  144

 جنٌه   444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244223وفً تارٌخ   ، 145556عمٌره وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4شركه ع -  141

 ٌه جن  444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244223وفً تارٌخ   ، 145556عمٌرة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4ع -  142

 جنٌه   444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24244223وفً تارٌخ   ، 145556عمٌره وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4شركه ع -  143

 جنٌه   444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244223وفً تارٌخ   ، 145556عمٌرة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4ع -  144

 نٌه ج  444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

اصبح / عمرو سٌد دمحم فرج و شركاه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ) اٌجً سمارت للهندسه الحدٌثه( شركة  -  145

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  24244224وفً تارٌخ   ، 235252تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 ٌه جن  254444.444لٌصبح رأس مالها ،

وفً  235252عمرو سٌد دمحم فرج و شرٌكه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  146

 جنٌه   254444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244224تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224وفً تارٌخ   ، 56444تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مجدى امٌن حمدى وشرٌكه شركة  -  144

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    56444مجدى امٌن وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌه " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  145

 جنٌه   1444444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم  24244224،

وفً تارٌخ    56444شركة حسام عزام وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌة " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  146

 جنٌه   1444444.444صبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ 24244224،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224وفً تارٌخ   ، 56444مجدى امٌن حمدى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    56444دسٌه " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مجدى امٌن وشركاه " الفراعنه لالعمال الهن -  111

 جنٌه   1444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244224،

خ   وفً تارٌ 56444شركة حسام عزام وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌة " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

 جنٌه   1444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244224،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224وفً تارٌخ   ، 56444مجدى امٌن حمدى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  113

 جنٌه   1444444.444، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

وفً تارٌخ    56444مجدى امٌن وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌه " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   1444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244224،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

وفً تارٌخ    56444اعنه لالعمال الهندسٌة " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة حسام عزام وشركاه " الفر -  115

 جنٌه   1444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244224،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244224وفً تارٌخ   ، 56444مجدى امٌن حمدى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    56444مجدى امٌن وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌه " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   1444444.444بح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 24244224،

وفً تارٌخ    56444شركة حسام عزام وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌة " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   1444444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 24244224،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244225وفً تارٌخ   ، 246144ن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،نهاد رجب حس -  116

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ال , تم تعدٌل رأس الم 24244225وفً تارٌخ   ، 145445خالد صالح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244226وفً تارٌخ   ، 161423سمٌر جابر بشري اسكندر و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   54444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24244226وفً تارٌخ   ، 161423سامح سمٌر زاهر ؼطاس وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  122

 جنٌه   54444.444رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24244226، وفً تارٌخ   225463عبد العلٌم نوارة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244226وفً تارٌخ   ، 52341الدكتور / احمد الدٌب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   2444444.444لها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24244226وفً تارٌخ   ، 52341احمد الدٌب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  125

 جنٌه   2444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وكٌالت التجارٌه )انترو ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم احمد الدٌب وشرٌكه المكتب العلمى لالستشارات الفنٌه والت -  126

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  24244226وفً تارٌخ   ، 52341،

 جنٌه   2444444.444،

تعدٌل رأس المال , تم  24244226وفً تارٌخ   ، 52341عمر منصور وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24244226وفً تارٌخ   ، 52341الدكتور / احمد الدٌب وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  125

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24244226وفً تارٌخ   ، 52341احمد الدٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  126

 جنٌه   2444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رٌه )انترو ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم احمد الدٌب وشرٌكه المكتب العلمى لالستشارات الفنٌه والتوكٌالت التجا -  134

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  24244226وفً تارٌخ   ، 52341،

 جنٌه   2444444.444،

المال , تم تعدٌل رأس  24244226وفً تارٌخ   ، 52341عمر منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   2444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ALPHA MAGESTIC PHARMAالفاماجستن فارما دمحم مصطفى وشركاه ) -  132

بح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 24244226وفً تارٌخ   ، 222222،

 جنٌه   2444444.444،

تم تعدٌل رأس  24244226وفً تارٌخ   ، 222222اصبح /دمحم عبدالؽفار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  133

 جنٌه   2444444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

طرٌك  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242وفً تارٌخ  134554

 كندرٌه الصحراوىمصر اس

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  134554حامد و سامح عبد الرحٌم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى 26وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو 

وفً  134554ٌكٌه للصناعه و التجاره ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المصرٌه االمر -سامح و حامد عبد الرحٌم  -  3

طرٌك مصر  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242تارٌخ 

 اسكندرٌه الصحراوى

 134554رٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وش -  4

طرٌك مصر  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242وفً تارٌخ 

 اسكندرٌه الصحراوى

ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌ -  5

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242وفً تارٌخ  134554

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  134554حامد و سامح عبد الرحٌم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26ر:   ، اصبح / الكٌلو وصؾ الـتأشٌ

وفً  134554المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه و التجاره ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -سامح و حامد عبد الرحٌم  -  4

 اوي طرٌك مصر اسكندرٌه الصحر 26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242تارٌخ 

 134554اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242وفً تارٌخ 

والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه  -  6

طرٌك  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242وفً تارٌخ  134554

 مصر اسكندرٌه الصحراوى

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  134554لٌدها برلم    حامد و سامح عبد الرحٌم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  14

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى 26وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو 

وفً  134554المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه و التجاره ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -سامح و حامد عبد الرحٌم  -  11

طرٌك مصر  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242تارٌخ 

 اسكندرٌه الصحراوى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 134554اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

طرٌك مصر  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242وفً تارٌخ 

 اسكندرٌه الصحراوى

الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو تم تعدٌ 24244242وفً تارٌخ  134554

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  134554حامد و سامح عبد الرحٌم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو 

وفً  134554المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه و التجاره ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ح و حامد عبد الرحٌم سام -  15

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242تارٌخ 

 134554دالرحٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عب -  16

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242وفً تارٌخ 

ٌدها برلم    الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ل -  14

طرٌك  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو  24244242وفً تارٌخ  134554

 مصر اسكندرٌه الصحراوى

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  134554حامد و سامح عبد الرحٌم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى 26صؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو و

وفً  134554المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه و التجاره ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -سامح و حامد عبد الرحٌم  -  16

طرٌك مصر  26ء الفرع بعنوان مزرعة ابو رواش الكٌلو تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽا 24244242تارٌخ 

 اسكندرٌه الصحراوى

 134554اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

طرٌك مصر  26رعة ابو رواش الكٌلو تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بعنوان مز 24244242وفً تارٌخ 

 اسكندرٌه الصحراوى

الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ه الصحراوي طرٌك مصر اسكندرٌ 26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242وفً تارٌخ  134554

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  134554حامد و سامح عبد الرحٌم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو 

وفً  134554تضامن ،  سبك لٌدها برلم     المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه و التجاره ، شركة -سامح و حامد عبد الرحٌم  -  23

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242تارٌخ 

 134554اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو  24244242خ وفً تارٌ

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  216611دمحم ابراهٌم زٌن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

المجاورة االولى  16الثانى من مشروع الشٌخ زاٌد مول بدر الدٌن الحى بالدور  64وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان رلم 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان ,  24244242وفً تارٌخ  244655سامح فؤاد لطفً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ا ش مراد  22وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244242وفً تارٌخ  46415اهمة ،  سبك لٌدها برلم    البنن االهلى المصرى ، شركة مس -  24

 شارع خاتم المرسلٌن _ 44الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

وفً تارٌخ  163662رضوان صالح رضوان عثمان ودمحم ٌحٌى السعٌد العاصى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

ش محبً الدٌن    51السكنً بالعمار رلم 5بالدور  51لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الشمه رلمتم تعدٌل ا 24244242

 ابوالعز الدلً

تم تعدٌل العنوان ,  24244243وفً تارٌخ  244523حلٌم جٌد بشاي  وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 وادي النطرون نجع بحٌر طرٌك المفصل طرٌك الدٌر وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مدٌنه 

تم تعدٌل  24244243وفً تارٌخ  156641شركة اٌمن نجٌب حافظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 ش سورٌا العجوزه 44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244243وفً تارٌخ  156641لٌدها برلم     شركة اٌمن نجٌب حافظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  31

وتعٌٌن  -الدور االرضً شمال السلم المنتره  2ش الجٌش طابٌه سٌدي بشر شمه رلم  6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 السٌد/ اشرؾ علً حسٌن رضوان مدٌرا للفرع

وفً  211554وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    (عالء الدٌن على ابراهٌم دمحم مخلوؾ p m gبى ام جى ) -  32

 اكتوبر  6امتداد المنطمه الصناعٌه السادسه مدٌنه  54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  24244244تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان  24244244وفً تارٌخ  245554سهٌر دمحم امٌن فهمً وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 شارع حسن بشٌر من شارع ترعة السواحل امبابة الدلى 2, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  24244244وفً تارٌخ  234335تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 _شارع عمان _الدلى _الجٌزة  34الدور السابع _العمار رلم  4وان مكتب رلم , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعن

تم تعدٌل العنوان  24244244وفً تارٌخ  234335تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

ٌسً _ناصٌه شارع حسٌن عثمان _نزله _شارع ترعه الس33, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ورشه بالعمار رلم 

 السمان_الهرم بنشاط مالبس 

تم تعدٌل  24244245وفً تارٌخ  144644اصبح / عاصم عبدالحمٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 عبد الخالك ثروت عابدٌن 56ش  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  24244245وفً تارٌخ  144644عبد الحمٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عاصم  -  34

 عبد الخالك ثروت عابدٌن 56ش  5وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان شمة 

وفً تارٌخ  211555( وائل حسنى عمر خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    PPGبى .بى.جى ) -  35

 اكتوبر 6امتداد المنطمه الصناعٌه السادسه مدٌنه  54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه  24244245

وفً تارٌخ  211555( اشرؾ دمحم عثمان دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    p c gاصبح / بى سى جى ) -  36

 اكتوبر 6امتداد المنطمه الصناعٌه السادسه مدٌنه  54وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه تم تعدٌل العن 24244245

وفً تارٌخ  216466( ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     al vanaالفانا )  -  44

 اكتوبر 6امتداد المنطمه الصناعٌه السادسه مدٌنه  54صبح / المطعه تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ا 24244245

وفً تارٌخ  216466( اشرؾ دمحم عثمان دمحم  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     al vanaاصبح / الفانا )  -  41

 اكتوبر 6صناعٌه السادسه مدٌنه امتداد المنطمه ال 54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه  24244245

وفً تارٌخ  216444(عادل حامد عبد هللا الجوهرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    p c gبى سى جى ) -  42

 اكتوبر  6امتداد المنطمه الصناعٌه السادسه مدٌنه  54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه  24244245

وفً تارٌخ  216444( اشرؾ دمحم عثمان دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    p c gصبح / بى سى جى )ا -  43

 اكتوبر  6امتداد المنطمه الصناعٌه السادسه مدٌنه  54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه  24244245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  54314ك لٌدها برلم    رفٌك فرٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  44

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ترعه البرنسٌسه بناصٌه ابو رواش ملن رفٌك خلٌل فرٌد كرداسه

دٌل العنوان تم تع 24244246وفً تارٌخ  54314اصبح / تٌمور دمحم رفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ترعه البرنسٌسه بناصٌه ابو رواش ملن رفٌك خلٌل فرٌد كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  244423خالد احمد و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 العجوزه -المهندسٌن -ع نابلس من شارع شهاب شار 15الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244246وفً تارٌخ  244423خالد احمد و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ش الثوره الدور الرابع بعد االرضً الدلً 25الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244246وفً تارٌخ  144425ب وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هشام دمحم السٌد عبد الوها -  45

 _المجمع التجاري _مول طنطا _المنطمه التجارٌه _مدٌنه طنطا  16gالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

وفً تارٌخ  164162من ،  سبك لٌدها برلم    الفاروق للمماوالت العمومٌه فاروق مهدى وشرٌكه ، شركة تضا -  46

ق  G5الدور الثامن الكائنة فى البرج رلم  52تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شمة  24244246

 ارض استثمار المطامٌة بمشروع بافارٌا تاون المعادى 14تمسٌم ق 34

تم تعدٌل العنوان  24244246وفً تارٌخ  164162امن ،  سبك لٌدها برلم    فاروق مهدى اسماعٌل وشركاه ، شركة تض -  54

ارض استثمار  14تمسٌم ق 34ق  G5الدور الثامن الكائنة فى البرج رلم  52, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شمة 

 المطامٌة بمشروع بافارٌا تاون المعادى

وفً تارٌخ  164162هدى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الفاروق للمماوالت العمومٌه فاروق م -  51

ق  G5الدور الثامن الكائنة فى البرج رلم  52تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شمة  24244246

 ارض استثمار المطامٌة بمشروع بافارٌا تاون المعادى 14تمسٌم ق 34

تم تعدٌل العنوان  24244246وفً تارٌخ  164162ماعٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فاروق مهدى اس -  52

ارض استثمار  14تمسٌم ق 34ق  G5الدور الثامن الكائنة فى البرج رلم  52, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شمة 

 المطامٌة بمشروع بافارٌا تاون المعادى

تم تعدٌل العنوان  24244214وفً تارٌخ  243155دٌن منصور وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم بهى ال -  53

 المهندسٌن 546ش لبنان الدور الثامن مكتب رلم  52, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  24244214وفً تارٌخ  234256اشرؾ دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 الشٌخ زاٌد 5المجاوره االولً عمار رلم  13الـتأشٌر:   ، اصبح / الحً 

تم تعدٌل  24244214وفً تارٌخ  234256اصبح / نهال مجدي حسن  وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 الشٌخ زاٌد 5رلم  المجاوره االولً عمار 13العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الحً 

تم تعدٌل العنوان  24244214وفً تارٌخ  135334حسٌن دمحم على ابو زٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 شارع الطائؾ متماطع من شارع المروة الدلى  13, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

وفً تارٌخ  145451ٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    فالٌنج توٌنكى للمطاعم والكافٌترٌات احمد الحداد وشر -  54

 الشٌخ زاٌد 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان منطمه الخدمات االللٌمٌه لطعه  24244211

وفً تارٌخ  145451   فالٌنج توٌنكى للمطاعم والكافٌترٌات احمد الحداد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم  -  55

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة سمة تجارٌة كافٌترٌا وحلوانى توٌنكى للعنوان افتتاح فرع بالمحل رلم  24244211

مشعل  -ش ترعة المنصورٌة  2 -الدور االول التجارى المٌزانٌن بمبنى بٌرامٌدز فٌو 1الدور االرضى فوق البدروم و محل رلم  1

 م الهرملس -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  246414رجب رمضان عبد الحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح الممر الكائن برج الحباٌب اعلى سى ماركت العروبه اخر عز الدٌن عمر لسم الطالبٌه

تم  24244211وفً تارٌخ  246414ركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    رجب رمضان عبد الحمٌد احمد وش -  64

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح الممر الكائن برج الحباٌب اعلى سى ماركت العروبه اخر عز الدٌن عمر لسم الطالبٌه

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  246414رجب رمضان عبد الحمٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح الممر الكائن برج الحباٌب اعلى سى ماركت العروبه اخر عز الدٌن عمر لسم الطالبٌه

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  246414رجب رمضان عبد الحمٌد احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 ن , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح الممر الكائن برج الحباٌب اعلى سى ماركت العروبه اخر عز الدٌن عمر لسم الطالبٌهالعنوا

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  144244احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 كفر طرنه-ن مركز طنطاالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوا

تم  24244211وفً تارٌخ  144244شركة احمد عبد الحى حسام عمرو وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 كفر طرنه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

،  united company for trading distribution of consumer goodsالمتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه -  65

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  24244211وفً تارٌخ  144244توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 كفر طرنه-بالعنوان مركز طنطا

تم  24244211وفً تارٌخ  144244برلم    شركة احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  66

 كفر طرنه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

 156اصبحت المتحدة لتجارة وتوزٌع مستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل ش م م وفما الحكام المانون رلم  -  64

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  24244211وفً تارٌخ  144244   ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  1651لسنة

 كفر طرنه-افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

وفً تارٌخ  144244الشركه المتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 كفر طرنه-، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  24244211

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  144244احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 كفر طرنه-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

تم  24244211وفً تارٌخ  144244، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة احمد عبد الحى حسام عمرو وشرٌكه -  44

 كفر طرنه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

،  united company for trading distribution of consumer goodsالمتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه -  41

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  24244211وفً تارٌخ  144244،  سبك لٌدها برلم     شركة تضامن

 كفر طرنه-بالعنوان مركز طنطا

تم  24244211وفً تارٌخ  144244شركة احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 كفر طرنه-:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطاتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر

 156اصبحت المتحدة لتجارة وتوزٌع مستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل ش م م وفما الحكام المانون رلم  -  43

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  24244211وفً تارٌخ  144244، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1651لسنة

 كفر طرنه-افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

وفً تارٌخ  144244الشركه المتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 كفر طرنه-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا 24244211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  144244عمر وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     احمد عبد الحى حسام -  45

 كفر طرنه-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

تم  24244211وفً تارٌخ  144244شركة احمد عبد الحى حسام عمرو وشرٌكه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 كفر طرنه-عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطات

،  united company for trading distribution of consumer goodsالمتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه -  44

, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  تم تعدٌل العنوان 24244211وفً تارٌخ  144244شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 كفر طرنه-بالعنوان مركز طنطا

تم  24244211وفً تارٌخ  144244شركة احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 كفر طرنه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

 156ة لتجارة وتوزٌع مستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل ش م م وفما الحكام المانون رلم اصبحت المتحد -  46

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  24244211وفً تارٌخ  144244، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1651لسنة

 كفر طرنه-افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا

وفً تارٌخ  144244تجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المتحده لل -  54

 كفر طرنه-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز طنطا 24244211

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  154464خالد المعداوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجاري الجٌزه -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  154464اصبحت خالد المعداوى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

وبذلن تم محو المٌد من السجل التجاري  -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2:   ، اصبح / العنوان , وصؾ الـتأشٌر

 الجٌزه

تم  24244211وفً تارٌخ  154464االهرام للتجارة " خالد المعداوى وشرٌكه " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

وبذلن تم محو المٌد من السجل  -حمود البعلً عمارات نٌركو المعادي أ ش م 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 التجاري الجٌزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244211وفً تارٌخ  154464خالد المعداوى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 تم محو المٌد من السجل التجاري الجٌزه وبذلن -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  154464خالد المعداوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجاري الجٌزه -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  154464اصبحت خالد المعداوى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

وبذلن تم محو المٌد من السجل التجاري  -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 الجٌزه

تم  24244211وفً تارٌخ  154464داوى وشرٌكه " ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    االهرام للتجارة " خالد المع -  54

وبذلن تم محو المٌد من السجل  -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 التجاري الجٌزه

تم تعدٌل العنوان ,  24244211وفً تارٌخ  154464ا برلم    خالد المعداوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  55

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجاري الجٌزه -أ ش محمود البعلً عمارات نٌركو المعادي  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

م تعدٌل العنوان , ت 24244211وفً تارٌخ  145451كافٌترٌا وحلوانى توٌنكى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 الشٌخ زاٌد  4لة الخدمات االللٌمٌه لطعه \وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع منط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

وفً تارٌخ  145451فالٌنج توٌنكى للمطاعم والكافٌترٌات احمد الحداد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 الشٌخ زاٌد  4لة الخدمات االللٌمٌه لطعه \منطتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع  24244211

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  165565رفعت عبد المنعم الجابرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 الجٌزة  -شارع مراد  24العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان افتتاح فرع للمستشفى بالعنوان 

وفً تارٌخ  165565اصبح/ د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 الجٌزة  -شارع مراد  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان افتتاح فرع للمستشفى بالعنوان  24244211

تم  24244211وفً تارٌخ  165565ى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابر -  63

 الجٌزة  -شارع مراد  24تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان افتتاح فرع للمستشفى بالعنوان 

وفً تارٌخ  165565ا برلم    اصبح د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  64

 الجٌزة  -شارع مراد  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان افتتاح فرع للمستشفى بالعنوان  24244211

وفً تارٌخ  232324صٌدلٌه الدكتور دمحم صالح السٌد دمحم عمار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 الهرم-ش جعفر التعاون 25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  24244211

وفً تارٌخ  232324شركه الدكتور دمحم صالح السٌد دمحم عمار وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 الهرم-ش جعفر التعاون 25ان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنو 24244211

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  141233شركة الصوفى للتجاره والتورٌدات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 الدلى 6شارع السلولى الدور الثالث شمة  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان 

 24244211وفً تارٌخ  141233ٌالت والتورٌدات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الصوفى للتجارة والتوك -  65

 الدلى 6شارع السلولى الدور الثالث شمة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244211تارٌخ  وفً 141233شركة الصوفى للتجارة والتورٌدات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 الدلى 6شارع السلولى الدور الثالث شمة  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  141233شركة الصوفى للتجاره والتورٌدات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 الدلى 6شارع السلولى الدور الثالث شمة  2رع بالعنوان العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  ف

 24244211وفً تارٌخ  141233شركة الصوفى للتجارة والتوكٌالت والتورٌدات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 ىالدل 6شارع السلولى الدور الثالث شمة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244211وفً تارٌخ  141233شركة الصوفى للتجارة والتورٌدات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  142

 الدلى 6شارع السلولى الدور الثالث شمة  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  243156    تامر دمحم امام وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  143

 العجوزه-ش المحروسه 54وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  243156تامر امام وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 العجوزه-ش المحروسه 54الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  243156تامر السٌد دمحم امام و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح  -  145

 العجوزه-ش المحروسه 54العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

 تم تعدٌل 24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثانً التجمع الخامس بنشاط  L2C21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثانً التجمع الخامس بنشاط عرض وبٌع منتجات  L2C21لـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم ا

 مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  145

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثانً التجمع الخامس بنشاط عرض وبٌع منتجات  L2C21فرع بالعنوان وحده رلم الـتأشٌر:   ، اضافه 

 مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثانً التجمع الخامس بنشاط عرض وبٌع  L2C21ن وحده رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوا

 منتجات مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثانً التجمع الخامس بنشاط  L2C21ه رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحد

 عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

الدور السفلى بسان ستٌفانو جارند بالزا بنشاط بٌع عطور  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 ومستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 زا بنشاط بٌع عطور ومستحضرات التجمٌلالدور السفلى بسان ستٌفانو جارند بال 4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 الدور السفلى بسان ستٌفانو جارند بالزا بنشاط بٌع عطور ومستحضرات التجمٌل 4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

الدور السفلى بسان ستٌفانو جارند بالزا بنشاط بٌع عطور ومستحضرات  4وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 التجمٌل

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور  -  115

الدور السفلى بسان ستٌفانو جارند بالزا بنشاط بٌع عطور  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 ومستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653ا برلم    اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  116

سٌتً سنتر المعادي المعادي بنشاط عرض وبٌع منتجات  IK08العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 مستحضرات التجمٌل 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 سٌتً سنتر المعادي المعادي بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل  IK08الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 سٌتً سنتر المعادي المعادي بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل  IK08ه فرع بالعنوان وحده رلم الـتأشٌر:   ، اضاف

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

ً سنتر المعادي المعادي بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات سٌت IK08وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 التجمٌل 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

اط عرض وبٌع منتجات سٌتً سنتر المعادي المعادي بنش IK08العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 مستحضرات التجمٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 ش االهرام الممطم  بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 ش االهرام الممطم  بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل  4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 ش االهرام الممطم  بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل  4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 ش االهرام الممطم  بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل  4تأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم وصؾ الـ

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  125

 االهرام الممطم  بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل ش  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

تحضرات اكتوبر بنشاط عرض وبٌع منتجات مس 6مول مصر  P57العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 التجمٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 اكتوبر بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل  6مول مصر  P57الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653ة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌط -  125

 اكتوبر بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل  6مول مصر  P57الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

 اكتوبر بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات التجمٌل  6مول مصر  P57وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

اكتوبر بنشاط عرض وبٌع منتجات مستحضرات  6مول مصر  P57ٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم العنوان , وصؾ الـتأش

 التجمٌل 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

ش لناه السوٌس المنصوره بنشاط بٌع العطور ومستحضرات  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

اط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل والهداٌا ش لناه السوٌس المنصوره بنش 2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 واالكسسوارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

ل والهداٌا ش لناه السوٌس المنصوره بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌ 2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 واالكسسوارات

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

ش لناه السوٌس المنصوره بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل والهداٌا  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 تواالكسسوارا

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

ش لناه السوٌس المنصوره بنشاط بٌع العطور ومستحضرات  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح /  -  136

سٌتً سنتر الماظه الطابك االول بنشاط بٌع مستحضرات   c2-25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 التجمٌل والعطور وسمة التجارٌة بوتٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653ٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشرٌؾ للتسو -  134

سٌتً سنتر الماظه الطابك االول بنشاط بٌع مستحضرات  التجمٌل والعطور  c2-25الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 وسمة التجارٌة بوتٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653سبك لٌدها برلم     شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  -  135

سٌتً سنتر الماظه الطابك االول بنشاط بٌع مستحضرات  التجمٌل والعطور  c2-25الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 وسمة التجارٌة بوتٌه

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653برلم    شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  136

سٌتً سنتر الماظه الطابك االول بنشاط بٌع مستحضرات  التجمٌل  c2-25وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 والعطور وسمة التجارٌة بوتٌه

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653   شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  144

سٌتً سنتر الماظه الطابك االول بنشاط بٌع مستحضرات   c2-25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 التجمٌل والعطور وسمة التجارٌة بوتٌه

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

بالطابك االرضً بالمول التجاري مٌراج مول التجمع االول  E10العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 بنشاط بٌع عطور ومستحضرات التجمٌل وساعات واكسسوارات وخردوات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653رلم    الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  142

بالطابك االرضً بالمول التجاري مٌراج مول التجمع االول بنشاط بٌع عطور  E10الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 ومستحضرات التجمٌل وساعات واكسسوارات وخردوات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653ٌدها برلم    شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  143

بالطابك االرضً بالمول التجاري مٌراج مول التجمع االول بنشاط بٌع عطور  E10الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 ومستحضرات التجمٌل وساعات واكسسوارات وخردوات 

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة  -  144

بالطابك االرضً بالمول التجاري مٌراج مول التجمع االول بنشاط بٌع  E10وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 عطور ومستحضرات التجمٌل وساعات واكسسوارات وخردوات 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653سوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه الشرٌؾ لت -  145

بالطابك االرضً بالمول التجاري مٌراج مول التجمع االول  E10العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 بنشاط بٌع عطور ومستحضرات التجمٌل وساعات واكسسوارات وخردوات 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

بزهران سٌتً مول بمٌدان فٌكتور عما نوبل سموحه  A1.2.3.6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653لشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ا -  144

بزهران سٌتً مول بمٌدان فٌكتور عما نوبل سموحه بنشاط بٌع العطور  A1.2.3.6الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 ومستحضرات التجمٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة الشرٌؾ ، توصٌة -  145

بزهران سٌتً مول بمٌدان فٌكتور عما نوبل سموحه بنشاط بٌع العطور  A1.2.3.6الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 ومستحضرات التجمٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653لٌدها برلم     شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  146

بزهران سٌتً مول بمٌدان فٌكتور عما نوبل سموحه بنشاط بٌع  A1.2.3.6وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 العطور ومستحضرات التجمٌل 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653برلم    شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  154

بزهران سٌتً مول بمٌدان فٌكتور عما نوبل سموحه  A1.2.3.6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل 

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653 اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  151

سٌتً سنتر الماظه الدور االرضً بنشاط بٌع المكٌاج  D1-39-1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  وحده رلم 

 ومستحضرات التجمٌل واالكسسوارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  152

سٌتً سنتر الماظه الدور االرضً بنشاط بٌع المكٌاج ومستحضرات  D1-39-1الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  وحده رلم 

 التجمٌل واالكسسوارات

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  153

سٌتً سنتر الماظه الدور االرضً بنشاط بٌع المكٌاج ومستحضرات  D1-39-1الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  وحده رلم 

 التجمٌل واالكسسوارات

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  154

سٌتً سنتر الماظه الدور االرضً بنشاط بٌع المكٌاج  D1-39-1:   ، اضافه فرع بالعنوان  وحده رلم وصؾ الـتأشٌر

 ومستحضرات التجمٌل واالكسسوارات

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

سٌتً سنتر الماظه الدور االرضً بنشاط بٌع المكٌاج  D1-39-1فه فرع بالعنوان  وحده رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضا

 ومستحضرات التجمٌل واالكسسوارات

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653اصبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  156

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثالث التجمع الخامس بنشاط  L3C22لعنوان وحده رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع با

 عرض وبٌع مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  154

اٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثالث التجمع الخامس بنشاط عرض وبٌع ك L3C22الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

لثالث التجمع الخامس بنشاط عرض وبٌع كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك ا L3C22الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل العنوان ,  24244212وفً تارٌخ  135653شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  156

س بنشاط عرض وبٌع كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثالث التجمع الخام L3C22وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل  24244212وفً تارٌخ  135653شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  164

كاٌرو فٌستٌفال مول الطابك الثالث التجمع الخامس بنشاط  L3C22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 وبٌع مستحضرات التجمٌلعرض 

تم تعدٌل  24244213وفً تارٌخ  236646اسماعٌل العربى عٌسى السٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 بالدور العاشر ش اللواء احمد راسخ كعابٌش الطوابك فٌصل 3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / برج السعد 
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وفً تارٌخ  236163ٌم و حمدى ابراهٌم عبد الحلٌم وشرٌكٌهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم صالح ابراه -  162

 ش دمحم شكري العجوزه 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  24244213

ة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح/ شركه الشرق االوسط للمماوالت )ابراهٌم صالح ابراهٌم دمحم و شرٌكه( ، توصٌة بسٌط -  163

 ش دمحم شكري العجوزه 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  24244213وفً تارٌخ  236163

تم  24244213وفً تارٌخ  244644ابراهٌم شٌهو ابوبكر ناكواري وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 المرٌوطٌه فٌصل 1ش دكتور الشٌن برج الجوهره مكتب  5صبح / تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل  24244213وفً تارٌخ  244644اصبح / ابراهٌم شٌهو ابوبكر وشركائه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  165

 المرٌوطٌه فٌصل 1ش دكتور الشٌن برج الجوهره مكتب  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244216وفً تارٌخ  226416حسام مصطفى صالح احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  166

ش طلعت ححرب لسم النٌل  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الشمه بالدور الثانً فوق االرضً بالعمار رلم 

 جمله بسمه تجارٌه فودوالماهره بلشاط تجاره المالبس الجاهزه بال

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  235465منه هللا مصطفى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 شارع فٌصل _الجٌزة  266وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244216وفً تارٌخ  235465  منه هللا مصطفى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  165

 شارع فلل الجامعه امام مسجد المدٌنه _الزلازٌك_الشرلٌه  16وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244216وفً تارٌخ  226656انجى عبد الخالك حافظ دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  166

 وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان  بمدٌنه ابو صٌر مركز البدرشٌن بجوار مسجد العن

تم تعدٌل  24244216وفً تارٌخ  226656انجى عبد الخالك حافظ دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 امام مجزر تال _مركز تالالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان طرٌك تال طنوب 

تم تعدٌل  24244216وفً تارٌخ  226656انجى عبد الخالك حافظ دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 مدخل للما _مركز للٌوب 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن مدٌنه للما _العمار رلم 

تم تعدٌل  24244216وفً تارٌخ  226656دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    انجى عبد الخالك حافظ  -  142

 ش عبدالرشٌد ابو زٌد ارض الشركه المطرٌه 5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244216تارٌخ وفً  226656انجى عبد الخالك حافظ دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  143

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً بمنزل بكر هاشم صالح الدلجمون كفر الزٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  234616دمحم سلطان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 شارع احمد عٌد متفرع من شارع ناهٌا _بوالق الدكرور 142بالعمار رلم  2، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم   الـتأشٌر: 

ٌناٌر لالعمال الكهرومٌكانبكٌه و التكٌٌؾ المركزى و معالجة الهواء ( ، شركة  25زهجر احمد دمحم على و شرٌكه ) شركة  -  145

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  24244214رٌخ وفً تا 214452تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 ط حدائك االهرام الهرم 326

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  214452اصبح زهجر جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  146

 رمط حدائك االهرام اله 326الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم  24244214وفً تارٌخ  234554دمحم محمود وٌاسر السٌد ورضوى منسى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

ابراج دارنا  زهراء المعادي  32الدور االرضً العمار رلم  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 

 البساتٌن

تم تعدٌل العنوان  24244214وفً تارٌخ  234554وٌاسر السٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اصبح دمحم محمود -  145

 ابراج دارنا  زهراء المعادي البساتٌن 32الدور االرضً العمار رلم  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  234554رلم    ٌاسر السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  146

 ابراج دارنا  زهراء المعادي البساتٌن 32الدور االرضً العمار رلم  2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 

تم  24244214وفً تارٌخ  234554دمحم محمود وٌاسر السٌد ورضوى منسى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  154

ابراج دارنا  زهراء المعادي  32الدور االرضً العمار رلم  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 

 البساتٌن

تم تعدٌل العنوان  24244214وفً تارٌخ  234554اصبح دمحم محمود وٌاسر السٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 ابراج دارنا  زهراء المعادي البساتٌن 32الدور االرضً العمار رلم  2ـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم , وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244214وفً تارٌخ  234554ٌاسر السٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  152

 ابراج دارنا  زهراء المعادي البساتٌن 32لدور االرضً العمار رلم ا 2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  243264احمد لطب دسولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  153

 شارع بشر خطاب حدائك االهرام 5وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

وفً تارٌخ  154526صطفى السخاوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح عبد هللا عبد الفتاح م -  154

 أكتوبر محطة مشعل الهرم  6شارع  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح  24244214

تم  24244214وفً تارٌخ  154526محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 أكتوبر محطة مشعل الهرم  6شارع  14تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

وفً تارٌخ  154526اصبح عبد هللا عبد الفتاح مصطفى السخاوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  156

 مشعل الهرم  أكتوبر محطة 6شارع  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح  24244214

تم  24244214وفً تارٌخ  154526محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 أكتوبر محطة مشعل الهرم  6شارع  14تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  24244214وفً تارٌخ  141624 دمحم مالن  السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  155

 ش النٌل العجوزه الدور الثانً 156وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان العمار رلم 

وفً تارٌخ  141624دمحم وهبه وشركاه البحر االحمر العالمٌة للمماوالت والتجارة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  156

 ش النٌل العجوزه الدور الثانً 156تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان العمار رلم تم  24244214

تم تعدٌل العنوان ,  24244215وفً تارٌخ  245624دمحم عبدالتواب زكً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 اكتوبر)مصنع( 6ن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه_مخاز 366وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  24244215وفً تارٌخ  235413السٌد رمضان السٌد العنانى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 مساحهفٌصل ال 4الدور الثانً وحده رلم  44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش عبدالحفٌظ ابوجبل عمار رلم 

تم تعدٌل  24244215وفً تارٌخ  235413السٌد رمضان السٌد العنانى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  162

 مدٌنه السادات 66العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان مول لرطبه محل رلم 

تم تعدٌل  24244215وفً تارٌخ  235413لٌدها برلم     السٌد رمضان السٌد العنانى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك -  163

 فٌصل المساحه 3محل رلم  44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش عبدالحفٌظ ابوجبل عمار رلم 

, تم تعدٌل العنوان  24244216وفً تارٌخ  243664دمحم على حامد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 فٌصل  4ش الملن فٌصل الدور الثانً شمه  315وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  24244216وفً تارٌخ  164441دمحم السٌد عمر عسر وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  165

شارع مصعب ابن عمٌر عمار ملن سعد عبد المجٌد صالح  , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بالعنوان محل بالدور االرضى

 تمسٌم المضارب مدٌنه المهندسٌن خلؾ مجمع محاكم المنصوره لسم او المنصوره 2ش  3دمنهور لٌصبح عمار رلم 
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  64666عثمان حفناوى على الدالى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  166

 منطمه ح هضبه االهرام الهرم 535نوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  64666شركة الدالى للمحاجر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  164

 منطمه ح هضبه االهرام الهرم 535الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  64666ضامن ،  سبك لٌدها برلم    خالد والى وشركاه ، شركة ت -  165

 منطمه ح هضبه االهرام الهرم 535الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  64666على الدالى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  166

 منطمه ح هضبه االهرام الهرم 535الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  64666عثمان حفناوى على الدالى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  244

 منطمه ح هضبه االهرام الهرم 535العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  243244سبك لٌدها برلم     احمد مدبولً دمحم ابراهٌم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  -  241

 لسم الهرم-فٌصل-ب شارع المرٌوطٌه 54العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  163536اٌمن جمال الدٌن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  242

 ش  مكه من الملن فٌصل 1اصبح/  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  163536شرٌؾ دمحم فكرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  243

 ش  مكه من الملن فٌصل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  163536م    دمحم احمد دمحم عبد المجٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  244

 ش  مكه من الملن فٌصل 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  163536اٌمن جمال الدٌن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  245

 صلش  مكه من الملن فٌ 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  163536شرٌؾ دمحم فكرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  246

 ش  مكه من الملن فٌصل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  24244224وفً تارٌخ  163536دمحم احمد دمحم عبد المجٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  244

 ش  مكه من الملن فٌصل 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  234624عادل فؤاد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن  حوض مٌه البطران نزله المنصورٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  234624وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عادل فؤاد  -  246

 الهرم -الـتأشٌر:   ، اصبح / كفر الجبل 

تم  24244224وفً تارٌخ  226543اسامه السٌد عبد الحمٌد عبد هللا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  214

تمسٌم جمعٌه الناصر صالح الدٌن التعاونٌه لالسكان  33و  32صؾ الـتأشٌر:   ، اففتاح فرع بالعنوان لطعتٌن تعدٌل العنوان , و

 والتعمٌر المنطمه الصناعٌه ابو رواش كرداسه

برلم     ابراهٌم فرجانى عبد الؽنى وشرٌكه اسامه السٌد عبد الحمٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -انفٌنتى للحلول المتكامله  -  211

تمسٌم جمعٌه  33و  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اففتاح فرع بالعنوان لطعتٌن  24244224وفً تارٌخ  226543

 الناصر صالح الدٌن التعاونٌه لالسكان والتعمٌر المنطمه الصناعٌه ابو رواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  61664    اسامه حسن احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  212

 ش  النبوى المهندس 3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/
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تم تعدٌل العنوان ,  24244224وفً تارٌخ  61664اسامه حسن احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  213

 ش  النبوى المهندس 3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

وفً تارٌخ  46652ٌوسؾ للهندسه المعمارٌه والمماوالت والتجاره ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     مكتب ابو -  214

طرٌك مصر االسماعٌلٌه الصحراوى المنطمه  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع كائن فى  24244224

 الصناعٌه ارض عماد نصر

وفً تارٌخ  46412" دمحم كمال عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة الكو للصناعات الهندسٌه -  215

 25،5المنطمه الصناعٌه ابو رواش الكٌلو  14،5تمسٌم  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / لطعه رلم  24244224

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي 

تم  24244223وفً تارٌخ  242525مالٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    داٌنامٌن لتداول االوراق ال -  216

 اكتوبر  6محور كرٌزى ووتر _الشٌخ زاٌد _ 44تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مجمع جالٌرٌا 

تعدٌل العنوان , تم  24244223وفً تارٌخ  56134شركه الشعرانى المتحده ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  214

 المركز التجاري الهضبه الوسطً  135وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المطعه رلم 

تم  24244223وفً تارٌخ  56134تن( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     \بهاء الدٌن الشعرانى  وشركاه )سٌرجى  -  215

 المركز التجاري الهضبه الوسطً  135العنوان/ المطعه رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ب

وفً تارٌخ  56134بهاء الدٌن دمحم الشعرانى وشرٌكه " سٌرجى  تن " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  216

 هضبه الوسطً المركز التجاري ال 135تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المطعه رلم  24244223

تم تعدٌل  24244223وفً تارٌخ  56134بهاء الدٌن دمحم الشعرانى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  224

 المركز التجاري الهضبه الوسطً  135العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المطعه رلم 

مماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ) اٌجً سمارت للهندسه الحدٌثه( ، شركة اصبح / عمرو سٌد دمحم فرج و شركاه لل -  221

عمارات  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  24244224وفً تارٌخ  235252تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 السجل التجاري الجٌزه شرق طرٌك االوتوستراد صمر لرٌش المعادي الجدٌده الماهره وبذلن تم محو المٌد من

 235252عمرو سٌد دمحم فرج و شرٌكه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  222

عمارات شرق طرٌك االوتوستراد صمر لرٌش  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  24244224وفً تارٌخ 

 ماهره وبذلن تم محو المٌد من السجل التجاري الجٌزهالمعادي الجدٌده ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  164562سٌد فاروق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  223

 منشأه البكارى_هرم _الجٌزة بنشاط تصنٌع الترٌكو والمالبس الجاهزة 4الـتأشٌر:   ، كوبري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244224وفً تارٌخ  164562وق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    سٌد فار -  224

 الـتأشٌر:   ، حاره البٌومى متتفرع من شارع طوسون بجوار مسجد السٌسً _اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان  24244225وفً تارٌخ  244331مدحت عبدالاله السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  225

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش الحدٌد االسفنجً بجوار المنطمه الحره كٌنج مرٌوط العامرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  164152دمحم ابراهٌم الصوفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  226

 3دان لطعه رلم 6ؾ 124افه فرع بالعنوان المنطمه الصناعٌه ابورواش منطمه وصؾ الـتأشٌر:   ، اض

تم تعدٌل العنوان  24244225وفً تارٌخ  165424شركة اوالد الصباحى سرور ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  224

 اره المالبس الجاهزه فمطش مصر حلوان الزراعً المعادي بنشاط تج 144, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24244225وفً تارٌخ  155465امٌرة دمحم فوزى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  225

وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمتٌن بالدور االول علوي بالعمار تماطع ش صفٌه زؼلول ش ابراهٌم زكً مٌدان المدٌرٌه 

 ع عٌادات) فر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل  24244226وفً تارٌخ  244115سٌد عبد الكرٌم هارون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  226

 ش عبداللطٌؾ كشٌن من العروبه الوراق 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان بالمحل الكائن برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24244226وفً تارٌخ  244663سبك لٌدها برلم    حسن ٌاسر وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  234

 شارع ابو العتاهٌه امتداد عباس العماد_مدٌنه نصر _الماهره  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 24244226 وفً تارٌخ 234155اصبح / مجٌد رضا جمعه عبدالسالم و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  231

 الدور االرضً  1اكتوبر شمه  6المرٌه السٌاحٌه السادس مدٌنه  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244226وفً تارٌخ  234155حسٌن رضا و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  232

 الدور االرضً  1اكتوبر شمه  6ٌاحٌه السادس مدٌنه المرٌه الس 26وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244226وفً تارٌخ  234155حسٌن رضا جمعه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  233

 الدور االرضً  1اكتوبر شمه  6المرٌه السٌاحٌه السادس مدٌنه  26وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  24244226وفً تارٌخ  234155جمعه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     مجٌد رضا -  234

 الدور االرضً  1اكتوبر شمه  6المرٌه السٌاحٌه السادس مدٌنه  26وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  24244226وفً تارٌخ  234155اصبح / حسٌن رضا جمعه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  235

 الدور االرضً  1اكتوبر شمه  6المرٌه السٌاحٌه السادس مدٌنه  26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 24244242وفً تارٌخ  243565ٌدها برلم   دمحم حجاج وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح تورٌدات عمومٌة ،  سبك ل -  1

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تامر مصطفى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / المٌام بكافة اعمال صٌانه وتجاره  وتركٌب االجهزة الكهربائٌة والتوكٌالت  -  2

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل24244244وفً تارٌخ  233546التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

اصبح / مٌجا سبارن لصٌانه وتجاره االجهزه الكهربائٌه ، شركة تضامن  اصبح / المٌام بكافة اعمال صٌانه وتجاره  وتركٌب  -  3

ؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص24244244وفً تارٌخ  233546االجهزة الكهربائٌة والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  226514دمحم جمال حسن شعبان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تجاره المالبس الجاهزه ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244244

العمومٌه والتورٌدات العمومٌه وكذلن اعمال التصدٌر احمد عبد الرازق ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح /  المماوالت  -  5

لنفسها او للؽٌر فى جمٌع المجالت وممارسة الوكاله التجارٌه عن الشركات التوكٌالت التجارٌه او االستثمارالعمارى واالستشارات 

 كة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شر24244244وفً تارٌخ  242626الهندسٌه ،  سبك لٌدها برلم   

احمد وهبه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ تطهٌر معدات انتاج ومناوله وتخزٌن الزٌت والؽاز بشركات البترول من المواد  -  6

تم تعدٌل 24244245وفً تارٌخ  122152الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   -المشعه طبٌعٌه التكوٌن والمزاده اشعاعا

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةالنشاط , وصؾ الت

اصبح العالمٌة للتجارة والخدمات البترولٌة )احمد وهبة وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ تطهٌر معدات انتاج ومناوله  -  4

الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها -وتخزٌن الزٌت والؽاز بشركات البترول من المواد المشعه طبٌعٌه التكوٌن والمزاده اشعاعا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244245وفً تارٌخ  122152   برلم
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اصبح / عاصم عبدالحمٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / التصدٌر والفرز والتعبئه والتؽلٌؾ ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244245وفً تارٌخ  144644

وفً  144644م عبد الحمٌد وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح / التصدٌر والفرز والتعبئه والتؽلٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   عاص -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244245تارٌخ 

رة وتوزٌع المواد الؽذائٌه ،  نبٌل وعبد المادر ودمحم وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/ تجا -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244245وفً تارٌخ  166642سبك لٌدها برلم   

اصبح نبٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/ تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244245وفً تارٌخ  166642برلم   

نبٌل وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/ تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244245وفً تارٌخ  166642

وفً  226416صالح احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    حسام مصطفى -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244245تارٌخ 

وفً  245445هٌثم دمحم احمد وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافه/ ادارة المشروعات والتسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244245تارٌخ 

وفً تارٌخ  64565مجدى عبدالمنعم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244246

تم 24244246وفً تارٌخ  64565وصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الفت زكرٌا وشركاهما ، ت -  16

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  64565مجدى عبدالمنعم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 صؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و24244246

حسام عبدالكرٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه تورٌد الزوي والكمر الحدٌد ولطع ؼٌار السٌارات ومستلزماتها ومواد  -  15

البتناء والدهانات وتورٌد الوجبات والنصؾ مطهٌه وتورٌد االثاث المنزلً والمكتبً وتصنٌعه لدي الؽٌر وتورٌد مستلزمات الدٌكور 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244246وفً تارٌخ  236124الحدٌث ،  سبك لٌدها برلم   

حسام عبد الكرٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه تورٌد الزوي والكمر الحدٌد ولطع ؼٌار السٌارات ومستلزماتها ومواد  -  16

تورٌد االثاث المنزلً والمكتبً وتصنٌعه لدي الؽٌر وتورٌد مستلزمات الدٌكور البتناء والدهانات وتورٌد الوجبات والنصؾ مطهٌه و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244246وفً تارٌخ  236124الحدٌث ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  234314نهال عبد المنعم محمود وشرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214

التخلٌص الجمركً -دمحم بهى الدٌن منصور وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافه / االستثمار فً االنتاج الزراعً والحٌوانً  -  21

 شاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل الن24244214وفً تارٌخ  243155واالفراج عن الشحنات ،  سبك لٌدها برلم   

ابو العال عبد الستار ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح مماوالت عمومٌه )اعمال معدنٌه ( وتوكٌالت تجارٌه ،  سبك  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214وفً تارٌخ  156665لٌدها برلم   

لستار ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح مماوالت عمومٌه )اعمال معدنٌه ( وتوكٌالت تجارٌه ،  اصبح ابو العال عبد ا -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214وفً تارٌخ  156665سبك لٌدها برلم   

عمال معدنٌه ( وتوكٌالت تجارٌه ،  سبك ابو العال عبد الستار ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح مماوالت عمومٌه )ا -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214وفً تارٌخ  156665لٌدها برلم   
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اصبح ابو العال عبد الستار ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح مماوالت عمومٌه )اعمال معدنٌه ( وتوكٌالت تجارٌه ،   -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214وفً تارٌخ  156665سبك لٌدها برلم   

احمد شولى دمحم دمحم وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  اصبح تمدٌم خدمات الدعم الفنى واالستشارات المالٌه واالدارٌه والتنظٌمٌه  -  26

،  سبك لٌدها برلم    2416لسنة  1146امنٌه وتحصٌل الدٌون واستعالم لصالح البنون والشركات دون التعامل بالبنون ) موافمه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  233545

وفً تارٌخ  232323مصطفى دمحم عبد المجٌد احمد وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 24244211

وفً تارٌخ  232323عماد دمحم عبد المجٌد أحمد وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244211

مماوالت والتشطٌبات ونمل رجب رمضان عبد الحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  التسوٌك العمارى وبٌع وشراء االراضى وال -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  246414العمال ،  سبك لٌدها برلم   

رجب رمضان عبد الحمٌد احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  التسوٌك العمارى وبٌع وشراء االراضى والمماوالت والتشطٌبات  -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  246414برلم   ونمل العمال ،  سبك لٌدها 

رجب رمضان عبد الحمٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  التسوٌك العمارى وبٌع وشراء االراضى والمماوالت والتشطٌبات ونمل  -  31

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 24244211وفً تارٌخ  246414العمال ،  سبك لٌدها برلم   

رجب رمضان عبد الحمٌد احمد وشركاه ، شركة تضامن  التسوٌك العمارى وبٌع وشراء االراضى والمماوالت والتشطٌبات  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244211وفً تارٌخ  246414ونمل العمال ،  سبك لٌدها برلم   

الجابرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    رفعت عبد المنعم -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  165565

والتوكٌالت التجارٌة ،   اصبح/ د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  165565سبك لٌدها برلم   

د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها  -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  165565برلم   

اصبح د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244211وفً تارٌخ  165565لٌدها برلم   

صبح / سعٌد الشرٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره العطور ا -  34

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  135653ومستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

توصٌة بسٌطة  اصبح / عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره العطور ومستحضرات  الشرٌؾ للتسوٌك ، -  35

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 24244212وفً تارٌخ  135653التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره العطور ومستحضرات شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة  اصبح / عموم اال -  36

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 24244212وفً تارٌخ  135653التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

كٌالت التجارٌه وتجاره العطور شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة  اصبح / عموم االستٌراد والتصدٌر والتو -  44

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  135653ومستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة
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وتجاره العطور شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة  اصبح / عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  135653ومستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الت عبد الهادي دمحم السٌد عبد الهادي و شركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط  االستٌراد لٌصبح النشاط / التصدٌر و التوكٌ -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244213وفً تارٌخ  161424التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

شركه تو برازرز الداره المطاعم والمنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم   -  43

Two Brothers طعم وعرض مصنفات سمعٌه وسمعٌه وبصرٌه عن طرٌك مستمبالت االلمار ، شركة تضامن  اضافه / م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  245165الصناعٌه )الدش( ما عدا خدمات االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

ٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة وكذلن اسماعٌل العربى عٌسى السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح /تجارة وتوز -  44

وفً  236646مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واالدوٌة البٌطرٌة والتصنٌع لدى الؽٌروالتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213تارٌخ 

ح / تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ونمل وشحن وتخلٌص جمركً ،  سبك نعمة دمحم متولى على وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اصب -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244213وفً تارٌخ  144645لٌدها برلم   

نعمة دمحم متولى على وشركائها ، شركة تضامن  اصبح / تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ونمل وشحن وتخلٌص جمركً ،  سبك  -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213وفً تارٌخ  144645   لٌدها برلم

وفً تارٌخ  51566عصام عباس سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213

وفً تارٌخ  51566وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم   احمد عصام الدٌن عباس  -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213

 51566عصام الدٌن عباس سلٌمان السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213وفً تارٌخ 

وفً  51566احمد عصام الدٌن عباس سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213تارٌخ 

وفً تارٌخ  51566ضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم   عصام عباس سلٌمان وشركاه ، شركة ت -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213

وفً تارٌخ  51566احمد عصام الدٌن عباس وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,24244213

 51566عصام الدٌن عباس سلٌمان السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213وفً تارٌخ 

وفً  51566بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    احمد عصام الدٌن عباس سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244213تارٌخ 

وفً تارٌخ  51566عصام عباس سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  55

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 24244213

وفً تارٌخ  51566احمد عصام الدٌن عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 51566كاتب ،  سبك لٌدها برلم   عصام الدٌن عباس سلٌمان السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  بٌع مستلزمات الم -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244213وفً تارٌخ 

 51566احمد عصام الدٌن عباس سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  بٌع مستلزمات المكاتب ،  سبك لٌدها برلم    -  55

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توص24244213ٌوفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  116246مجاهد دمحم دمحم احمد عبد البارى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌرا ،  سبك لٌدها برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244213

و بٌع وشراء الوحدات السكنٌة  دمحم مالن  السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / المفاوالت العامة ورصؾ الطرق -  64

واالراضى والعمارات والسٌارات بكافة انواعها والمعدات الثمٌلة بكافة انواعها التى ٌستلزمها النشاط  و استٌراد المعدات الطبٌه من 

الزمه لالؼراض الخارج وتجهٌز المستشفٌات والوحدات العالجٌه وتورٌد وتركٌب كافه انواع االجهزه الطبٌه والمعدات المعملٌه ال

تم 24244214وفً تارٌخ  141624الصحٌه واالستٌراد والتصدٌر واداره المشروعات التجارٌه والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

فاوالت العامة ورصؾ الطرق و دمحم وهبه وشركاه البحر االحمر العالمٌة للمماوالت والتجارة ، توصٌة بسٌطة  اصبح / الم -  61

بٌع وشراء الوحدات السكنٌة واالراضى والعمارات والسٌارات بكافة انواعها والمعدات الثمٌلة بكافة انواعها التى ٌستلزمها النشاط  و 

بٌه والمعدات استٌراد المعدات الطبٌه من الخارج وتجهٌز المستشفٌات والوحدات العالجٌه وتورٌد وتركٌب كافه انواع االجهزه الط

 141624المعملٌه الالزمه لالؼراض الصحٌه واالستٌراد والتصدٌر واداره المشروعات التجارٌه والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214وفً تارٌخ 

االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما رفعت اسكندر وشركاه ، شركة تضامن  اصبح /  االستثمار فى مجال  -  62

ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل 

معدات و تصدٌر كافه جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه وال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

، شركة تضامن  اصبح /  االستثمار فى مجال  eutnاسكندر رفعت واسامه رفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت  -  63

ى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور االمن الؽذائ

بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ 

وفً تارٌخ  46254ر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214

اسكندر رفعت اسكندر و شركاه ، شركة تضامن  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد  -  64

ن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالم

الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  46254ها برلم   تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌد

 التأشٌر:  شركة تضامن

مارى فاٌز نجٌب وشركائها ، شركة تضامن  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل  -  65

ٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وط

داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه 

, وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط 24244214وفً تارٌخ  46254المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

ران العالمٌه ، شركة تضامن  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  66

استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج 

االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه وكفاءه 

تم تعدٌل النشاط 24244214وفً تارٌخ  46254والمعدات و تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عت اسكندر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما رف -  64

ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل 

جارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت الت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال  eutnت اسكندر رفعت واسامه رفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌب -  65

االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور 

جال اضافه االعالؾ بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً م

وفً تارٌخ  46254واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214

ال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد اسكندر رفعت اسكندر و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مج -  66

وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن 

والمعدات و الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  46254تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

مارى فاٌز نجٌب وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر  -  44

ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى كل 

داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254رٌه ،  سبك لٌدها برلم   المنتجات المصرٌه وؼٌر المص

 توصٌة بسٌطة

ران العالمٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  41

معدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت و

وكفاءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه 

تم تعدٌل النشاط 24244214تارٌخ  وفً 46254والمعدات و تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

رفعت اسكندر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما  -  42

انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده 

جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطةتوصٌة 

، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال  eutnاسكندر رفعت واسامه رفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت  -  43

االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور 

ءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفا

وفً تارٌخ  46254واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214

اسكندر رفعت اسكندر و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد  -  44

وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن 

لتوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  46254تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

/  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر  مارى فاٌز نجٌب وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اصبح -  45

كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى 
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البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه  داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ئى ما فى ذلن من ران العالمٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذا -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  46

استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج 

وكفاءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه 

تم تعدٌل النشاط 24244214وفً تارٌخ  46254ٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   والمعدات و تصد

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

رفعت اسكندر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما  -  44

ذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل ٌتعلك باالمن الؽ

جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254لم   المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها بر

 توصٌة بسٌطة

، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال  eutnاسكندر رفعت واسامه رفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت  -  45

ت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من اال

بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ 

وفً تارٌخ  46254واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214

اسكندر رفعت اسكندر و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد  -  46

نمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض ت

الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  46254تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شٌر:  توصٌة بسٌطةالتأ

مارى فاٌز نجٌب وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من استٌراد وتصدٌر  -  54

كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج وكفاءه االمن الؽذائى 

رٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجارٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه والمعدات و تصدٌر كافه داخل جمهو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244214وفً تارٌخ  46254المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ران العالمٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستثمار فى مجال االمن الؽذائى ما فى ذلن من  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  51

استٌراد وتصدٌر كل ما ٌتعلك باالمن الؽذائى من االت ومعدات واجهزه واعالؾ وحٌوانات وطٌور بؽرض تنمٌه وزٌاده انتاج 

رٌه فً مجال اضافه االعالؾ واالدوٌه البٌطرٌه واالجهزه وكفاءه االمن الؽذائى داخل جمهورٌه مصر العربٌه و التوكٌالت التجا

تم تعدٌل النشاط 24244214وفً تارٌخ  46254والمعدات و تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه وؼٌر المصرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  154526ن  حذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اصبح عبد هللا عبد الفتاح مصطفى السخاوى وشرٌكه ، شركة تضام -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214تارٌخ 

وفً تارٌخ  154526محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  53

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 24244214

وفً  154526اصبح عبد هللا عبد الفتاح مصطفى السخاوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214تارٌخ 

وفً تارٌخ  154526ها برلم   محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد ،  سبك لٌد -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214
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احمد لطب دسولى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح تصدٌر ومماوالت عامة وتورٌدات محجرٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214وفً تارٌخ  243264

دمحم سٌؾ النصر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة استٌراد وبٌع وشراء وصٌانة الحاسب االلى ومستلزماته )ماعدا خدمات  -  54

،  سبك لٌدها برلم    2416لسنة  1445االنترنت والكامٌرات الالسلكٌة وخدمات االمن والحراسة ___ موافمة امنٌة رلم 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط ,24244214وفً تارٌخ  156455

دمحم نجٌب عبد الؽنى الفمى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة استٌراد وبٌع وشراء وصٌانة الحاسب االلى ومستلزماته )ماعدا  -  55

  ،  سبك لٌدها برلم  2416لسنة  1445خدمات االنترنت والكامٌرات الالسلكٌة وخدمات االمن والحراسة ___ موافمة امنٌة رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244214وفً تارٌخ  156455

اسماعٌل العربً عٌسً السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التصدٌر لٌصبح النشاط  تجاره وتوزٌع المستحضرات  -  56

لؽٌر وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات عامه ،  سبك الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه و االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌع لدي ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244214وفً تارٌخ  246411لٌدها برلم   

 1444شركة الشروق للخدمات التعلٌمٌه عصام عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ) موافمه امنٌه برلم  -  64

تم تعدٌل النشاط , 24244215وفً تارٌخ  165433،  سبك لٌدها برلم    2424/1/34فً  1156ادر ( رلم الص2416لسنه 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 234616دمحم سلطان وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح تجاره الموباٌالت بالعموله وبٌع اكسسواراتها ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 ط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشا24244215وفً تارٌخ 

السٌد رمضان السٌد العنانى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح /النظافه ومكافحه الحشرات والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244215وفً تارٌخ  235413برلم   

وفً تارٌخ  226235ة بسٌطة  اصبح /  االستشارات الهندسٌة ،  سبك لٌدها برلم   اٌمن دمحم منصور و شرٌكه ، توصٌ -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244216

وفً تارٌخ  142455احمد اسامه وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    \الطٌب للتجارة الدولٌة د  -  64

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تع24244224

تم 24244224وفً تارٌخ  142455احمد اسامه حسن احمد وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  65

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  142455اد ،  سبك لٌدها برلم   اصبح / عبدالرحمن اسامه حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌر -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224

شركة الكو للصناعات الهندسٌه " دمحم كمال عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح تصنٌع مثبتات الجهد  -  64

المٌكانٌكٌه وااللكترونٌه وتصتٌع معدات المطابخ ومعدات التبرٌد االتوماتٌكٌهواحد فاز وثالثه فاز واالجهزه والمعدات الكهربائٌه و

والتجمٌد من ستانلس ستٌل وتصنٌع وتجمٌع الكشافات الضوئٌه والبالست االلكترونى ) الكابح االلكترونى ( ومكمالتهم ومستلزماتهم 

ومكمالتها ومستلزماتها  LEDومن النوع اللد  CFLو مشتمالتها  تصنٌع وتجمٌع اللمبات الموفره للطاله من النوع الفلورسنت المدمج 

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  46412ومشتمالتها تصنٌع وتجمٌع  نظم االمداد بالتٌار الكهربائً ) الطاله ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

كاه ، توصٌة بسٌطة  الكهربائٌه ( من الطاله الشمسٌه ومكمالتها شركة الكو للصناعات الهندسٌه " دمحم كمال عبد الفتاح وشر -  65

ومكمالته ومستلزماتها ومشتمالته تصدٌر منتجات الشركه للخارج الً الدول  SOLAR INVERTERوتصنٌع سوالر اتفرتر 

 ٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بس24244224وفً تارٌخ  46412الخارجٌه ،  سبك لٌدها برلم   

، شركة مساهمة  فى هذه الشركات او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  Misr Capitalاصبح / مصر كابٌتال ش م م  -  66

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 24244224وفً تارٌخ  235652الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة
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ٌة لالستثمارات ، شركة مساهمة  فى هذه الشركات او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون شركة مصر المال -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة24244224وفً تارٌخ  235652والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

اهمة  اصبح / االشتران فى تاسٌس الشركات التى تصدر اوراق ، شركة مس Misr Capitalاصبح / مصر كابٌتال ش م م  -  141

تكوٌن وادارة محافظ اوراق مالٌة _وادارة صنادٌك االستثمار ___وتروٌج وتؽطٌة االكتتاب فى -مالٌة او فى زٌادة رؤوس اموالها 

م لانون راس المال ٌجوز للشركه ان االوراق المالٌة _راس المال المخاطر صنادٌك االستثمار بالنفس او مع الؽٌر  بمراعاه احكا

تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع شركات االموال التى تزاول اعماال شبٌهه العمالها او التى لد تعاونها على 

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  235652تحمٌك ؼرضها فى مصر اوفى  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

شركة مصر المالٌة لالستثمارات ، شركة مساهمة  اصبح / االشتران فى تاسٌس الشركات التى تصدر اوراق مالٌة او فى  -  142

راق تكوٌن وادارة محافظ اوراق مالٌة _وادارة صنادٌك االستثمار ___وتروٌج وتؽطٌة االكتتاب فى االو-زٌادة رؤوس اموالها 

المالٌة _راس المال المخاطر صنادٌك االستثمار بالنفس او مع الؽٌر  بمراعاه احكام لانون راس المال ٌجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع شركات االموال التى تزاول اعماال شبٌهه العمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

تم تعدٌل النشاط , 24244224وفً تارٌخ  235652ارج كما ٌجوز لها ان تندمج ،  سبك لٌدها برلم   ؼرضها فى مصر اوفى  الخ

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

اٌمن جمال الدٌن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / توزٌع اجهزه واكسسوارات المحمول وبٌع كروت شحن  -  143

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  163536وتر واكسسواراته ،  سبك لٌدها برلم   وخطوط والتوكٌالت التجارٌه ماعدا الكمبٌ

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شرٌؾ دمحم فكرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / توزٌع اجهزه واكسسوارات المحمول وبٌع كروت شحن وخطوط  -  144

تم تعدٌل النشاط , 24244224وفً تارٌخ  163536سبك لٌدها برلم     والتوكٌالت التجارٌه ماعدا الكمبٌوتر واكسسواراته ،

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم احمد دمحم عبد المجٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / توزٌع اجهزه واكسسوارات المحمول وبٌع كروت شحن  -  145

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  163536لٌدها برلم   وخطوط والتوكٌالت التجارٌه ماعدا الكمبٌوتر واكسسواراته ،  سبك 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اٌمن جمال الدٌن محمود وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / توزٌع اجهزه واكسسوارات المحمول وبٌع كروت شحن  -  146

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  163536  وخطوط والتوكٌالت التجارٌه ماعدا الكمبٌوتر واكسسواراته ،  سبك لٌدها برلم 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

شرٌؾ دمحم فكرى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / توزٌع اجهزه واكسسوارات المحمول وبٌع كروت شحن وخطوط  -  144

تم تعدٌل النشاط , 24244224وفً تارٌخ  163536والتوكٌالت التجارٌه ماعدا الكمبٌوتر واكسسواراته ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

دمحم احمد دمحم عبد المجٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / توزٌع اجهزه واكسسوارات المحمول وبٌع كروت شحن  -  145

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  163536وخطوط والتوكٌالت التجارٌه ماعدا الكمبٌوتر واكسسواراته ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  135656حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  146

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224تارٌخ 

وفً تارٌخ  135656ؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم   حبشى عزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تش -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224

وفً تارٌخ  135656ابو العال عباس على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:24244224



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 135656اصبح / ابو العال عباس على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224وفً تارٌخ 

وفً  135656ادن ،  سبك لٌدها برلم   حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل مع -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224تارٌخ 

وفً تارٌخ  135656حبشى عزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224

وفً تارٌخ  135656بو العال عباس على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم   ا -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224

 135656  اصبح / ابو العال عباس على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم  -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244224وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  135656حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة ، شركة تضامن  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224

وفً تارٌخ  135656، شركة تضامن  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    حبشى عزٌز وشركاه -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224

وفً تارٌخ  135656ابو العال عباس على وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  116

 ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد24244224ٌ

 135656اصبح / ابو العال عباس على وشركاه ، شركة تضامن  اصبح  / تشؽٌل وتشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  124

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224وفً تارٌخ 

ة  اصبح / التورٌدات العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه المحلٌه والدولٌه اسامه توفٌك فرج مٌخائٌل وشرٌكته ، توصٌة بسٌط -  121

ومماوالت عمومٌه وتسوٌك محلً ودولً فً مجال المفروشات والمالبس الجاهزه والمواد الؽذائٌه فٌما عدا التسوٌك االلكترونً ،  

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 24244224وفً تارٌخ  234354سبك لٌدها برلم   

وفً  235424دمحم احمد دمحم احمد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح ورشه الومٌتال ابواب وشبان ،  سبك لٌدها برلم    -  122

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223تارٌخ 

مومٌه والمماوالت العمومٌه واالستثمار ٌاسر فٌصل عبد العزٌز عبده وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات الع -  123

العمارى والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223وفً تارٌخ  216655

لمالن و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه واالستثمار اسعٌد تامر بشاي عبد ا -  124

العمارى والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ الت24244223وفً تارٌخ  216655

اصبح / مصطفى فاضل مرزوق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه واالستثمار  -  125

العمارى والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223وفً تارٌخ  216655

اصبح احمد فرحات عبد المادر لطب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه واالستثمار  -  126

السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم    العمارى والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223وفً تارٌخ  216655



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

رٌمون واجٌه صادق حنا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه واالستثمار العمارى  -  124

ٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223وفً تارٌخ  216655

ه واالستثمار سعٌد تامر بشاى عبد المالن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌ -اصبح  -  125

العمارى والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223وفً تارٌخ  216655

اصبح التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه واالستثمار  اصبح / مصطفى فاضل مرزوق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -  126

العمارى والتوكٌالت التجارٌه واداره وتشؽٌل المنشات والمطاعم السٌاحٌه والكوفً شوب السٌاحً بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244223وفً تارٌخ  216655

تم 24244224وفً تارٌخ  56444دى امٌن حمدى وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   مج -  134

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  56444مجدى امٌن وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌه " ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  131

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224 تارٌخ

 56444شركة حسام عزام وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌة " ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  132

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224وفً تارٌخ 

تم 24244224وفً تارٌخ  56444، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    مجدى امٌن حمدى وشرٌكه -  133

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  56444مجدى امٌن وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌه " ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  134

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا24244224تارٌخ 

 56444شركة حسام عزام وشركاه " الفراعنه لالعمال الهندسٌة " ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  135

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244224وفً تارٌخ 

تم تعدٌل 24244224وفً تارٌخ  164562تٌراد ،  سبك لٌدها برلم   سٌد فاروق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االس -  136

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اصبح / عمرو سٌد دمحم فرج و شركاه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ) اٌجً سمارت للهندسه الحدٌثه( ، شركة  -  134

مشارٌع المتعلمه بالهندسه المدنٌه و الهٌدرولٌكٌة و هندسة المرور و المشارٌع تضامن  اصبح /  االستشارات الهندسٌة و تنفٌذ ال

االستثمار العماري والتسوٌك وبٌع وشراء واٌجار العمارات بكافه انواعها والمٌام  -المتعلمه بالهندسه الكهربٌة المماوالت العمومٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244224وفً تارٌخ  235252باعمال الصٌانه لها التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

عمرو سٌد دمحم فرج و شرٌكه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ، شركة تضامن  اصبح /  االستشارات الهندسٌة و  -  135

 -المشارٌع المتعلمه بالهندسه الكهربٌة المماوالت العمومٌه  تنفٌذ المشارٌع المتعلمه بالهندسه المدنٌه و الهٌدرولٌكٌة و هندسة المرور و

االستثمار العماري والتسوٌك وبٌع وشراء واٌجار العمارات بكافه انواعها والمٌام باعمال الصٌانه لها التورٌدات العمومٌه ،  سبك 

 امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تض24244224وفً تارٌخ  235252لٌدها برلم   

اصبح / عمرو دمحم عمر دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌد االسمدة و تجمٌع و تدوٌر المخلفات  الزراعٌه  -  136

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24244225وفً تارٌخ  233353والحٌوانٌه و الصلبة و اعادة تدوٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

عمر دمحم و شرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌد االسمدة و تجمٌع و تدوٌر المخلفات  الزراعٌه والحٌوانٌه و  عمرو دمحم -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244225وفً تارٌخ  233353الصلبة و اعادة تدوٌرها ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 161423كة تضامن  اصبح التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   سمٌر جابر بشري اسكندر و شركاه ، شر -  141

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244226وفً تارٌخ 

 161423سامح سمٌر زاهر ؼطاس وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  142

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24244226وفً تارٌخ 

شركة البنا للتجارة والتوزٌع ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/تجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  143

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244226وفً تارٌخ  161443

( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط التسوٌك ،  ALPHA MAGESTIC PHARMAفارما دمحم مصطفى وشركاه )الفاماجستن  -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244226وفً تارٌخ  222222سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  222222م   اصبح /دمحم عبدالؽفار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط التسوٌك ،  سبك لٌدها برل -  145

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24244226

،  سبك  6من المجموعه  36والفمره  16عبد العلٌم نوارة وشركاه ، شركة تضامن  اضافه االستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  146

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 24244226وفً تارٌخ  225463لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  134554الشركه المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة حامد وسامح عبدالرحٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة24244242

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 24244242وفً تارٌخ  134554حامد و سامح عبد الرحٌم ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة

تم 24244242وفً تارٌخ  134554و التجاره ، سبك لٌدها برلم   المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه  -سامح و حامد عبد الرحٌم  -  3

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  134554اصبح / المصرٌه االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 أشٌر: توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ الت24244242

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244244وفً تارٌخ  235654اصبح عماد عبد الحلٌم ابو طالب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ارٌخ وفً ت 235654بٌوتا فارم لمستحضرات التجمٌل ، سبك لٌدها برلم    -عماد عبد الحلٌم ابو طالب وشركاه  -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة24244244

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244212وفً تارٌخ  235441عاطؾ دمحم دمحم على وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244213خ وفً تارٌ 51566عصام عباس سلٌمان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244213وفً تارٌخ  51566احمد عصام الدٌن عباس وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244213وفً تارٌخ  51566عصام الدٌن عباس سلٌمان السٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244213وفً تارٌخ  51566احمد عصام الدٌن عباس سلٌمان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 24244214وفً تارٌخ  154526كه ، سبك لٌدها برلم   اصبح عبد هللا عبد الفتاح مصطفى السخاوى وشرٌ -  12

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244214وفً تارٌخ  154526محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 24244214وفً تارٌخ  223365 وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   خلٌل صالح دمحم -  14

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244214وفً تارٌخ  223365اصبح خلٌل صالح دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244214وفً تارٌخ  223365دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   اصبح خلٌل صالح  -  16

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244214وفً تارٌخ  223365اصبح خلٌل صالح دمحم ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244216وفً تارٌخ  152154عزٌزه محمود السٌد المرابع وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: ذات مسئولٌة محدودة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  135656حبشى عزٌز ابراهٌم و شرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  16

 : توصٌة بسٌطةالتأشٌر

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 24244224وفً تارٌخ  135656حبشى عزٌز وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  24

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244224وفً تارٌخ  135656ابو العال عباس على وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 بسٌطة التأشٌر: توصٌة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24244224وفً تارٌخ  135656اصبح / ابو العال عباس على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24244223وفً تارٌخ  145556عمٌره وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    4شركه ع -  23

 شركة تضامنالتأشٌر: 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 24244223وفً تارٌخ  145556عمٌرة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    4ع -  24

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 24244224وفً تارٌخ  234415محمود سعد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح / دمحم زٌن  34456توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244242،  فى تارٌخ :   -  1

 العابدٌن جابر عمران وشركائه

الى: حسن سٌد عبد  142133شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأ  24244242،  فى تارٌخ :   -  2

 اللطٌؾ وشركاه

الى: اصبح / المصرٌه  134554شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244242،  فى تارٌخ :   -  3

 االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته

الى: اصبح / المصرٌه  134554توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244242،  فى تارٌخ :   -  4

 االمرٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكته

الى: اصبح / المصرٌه  134554توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244242،  فى تارٌخ :   -  5

 رٌكٌه للصناعه والتجارة سامح عبدالرحٌم وشرٌكتهاالم

الى: اصبح / فرج فتحى  165544شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244242،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكه محمود احمد

الى: اصبح / مٌجا سبارن  233546رلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب  24244244،  فى تارٌخ :   -  4

 لصٌانه وتجاره االجهزه الكهربائٌه

الى: فٌنكور ب  134644شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244245،  فى تارٌخ :   -  5

 لالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة  ش.م.م

الى: اصبح / بى سى جى  211555ٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بس  24244245،  فى تارٌخ :   -  6

(p c gاشرؾ دمحم عثمان دمحم وشركاه ) 

الى: اصبح / بى سى  216444توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244245،  فى تارٌخ :   -  14

 ركاه( اشرؾ دمحم عثمان دمحم وشp c gجى )

الى: اصبح / عاصم  144644شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244245،  فى تارٌخ :   -  11

 عبدالحمٌد وشركاه

 alالى: اصبح / الفانا )  216466توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244245،  فى تارٌخ :   -  12

vana شرؾ دمحم عثمان دمحم  وشركاه( ا 

الى: كارٌزما للنشر  242414توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244246،  فى تارٌخ :   -  13

 والتوزٌع ) فاتن وشركائها(

الى: اصبح / تٌمور دمحم  54314توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244246،  فى تارٌخ :   -  14

 رفٌك وشركاه

الى: دمحم الحسنى دمحم  246252توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244246،  فى تارٌخ :   -  15

 بهٌج وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الى: اصبح /  احمد  236365شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244246،  فى تارٌخ :   -  16

 رجب حسن جابر وشرٌكٌه

الى: اصبح / احمد ابو  242646توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244246،  فى تارٌخ :   -  14

 سرٌع  وشرٌكه

الى: اصبح / نهال  234256توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  15

 مجدي حسن  وشرٌكها

الى: رجب رمضان عبد  246414توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244211،  فى تارٌخ :   -  16

 الحمٌد وشرٌكه

الى: رجب رمضان عبد  246414شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244211،  فى تارٌخ :   -  24

 الحمٌد وشرٌكه

الى: مصطفى دمحم عبد  232323شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244211،  فى تارٌخ :   -  21

 المجٌد احمد وشركاه

الى: كافٌترٌا وحلوانى  145451شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244211،  فى تارٌخ :   -  22

 توٌنكى

الى: روؤؾ كمال اسكندر  64366شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244211،  فى تارٌخ :   -  23

 وشرٌكه

اسكندر الى: روؤؾ كمال  64366توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244211،  فى تارٌخ :   -  24

 وشرٌكه

الى: اصبح / سعٌد  135653توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244212،  فى تارٌخ :   -  25

 الشرٌؾ وشركاه

الى: اصبح سٌد متولى  151446شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244212،  فى تارٌخ :   -  26

 وشرٌكٌهعثمان 

الى: اصبح سٌد متولى  151446توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244212،  فى تارٌخ :   -  24

 عثمان وشرٌكٌه

الى: اصبح سٌد متولى  151446شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244212،  فى تارٌخ :   -  25

 ٌكٌهعثمان وشر

الى: اصبح / ابراهٌم  244644شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244213،  فى تارٌخ :   -  26

 شٌهو ابوبكر وشركائه

الى: مٌنا زهجر عزٌز  245564شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244216،  فى تارٌخ :   -  34

  وشركاهعطا هللا

الى: اصبح / ابراهٌم  114142شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  31

 عمر سٌؾ وشرٌكه

الى: اصبح عبد هللا عبد  154526شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  32

 ح مصطفى السخاوى وشرٌكهالفتا

الى: اصبح /  ابراهٌم  246244توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  33

 حسٌن وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

هللا عبد الى: اصبح عبد  154526توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  34

 الفتاح مصطفى السخاوى وشرٌكه

الى: اصبح خلٌل صالح  223365شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  35

 دمحم ابراهٌم وشرٌكه

الى: اصبح خلٌل صالح  223365توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  36

 دمحم ابراهٌم وشرٌكه

الى: اصبح خلٌل صالح  223365شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  34

 دمحم ابراهٌم وشرٌكه

الى: اصبح خلٌل صالح  223365دة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌ  24244214،  فى تارٌخ :   -  35

 دمحم ابراهٌم وشرٌكه

الى: اصبح خلٌل صالح  223365شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244214،  فى تارٌخ :   -  36

 دمحم ابراهٌم وشرٌكه

الى: اصبح / اصبح /   236365كة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر  24244214،  فى تارٌخ :   -  44

 احمد رجب حسن جابر وشرٌكه

الى: اصبح / دمحم مخلؾ  145216توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244215،  فى تارٌخ :   -  41

 جنٌدى دمحم وشركاه

الى: اصبح  / طارق  164454بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر   24244216،  فى تارٌخ :   -  42

 حلمى مسعد وشركاه

الى: اصبح / منتصر  244264توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244216،  فى تارٌخ :   -  43

 باهلل دمحم احمد وشرٌكه

الى: اصبح / منتصر  244264أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم الت  24244216،  فى تارٌخ :   -  44

 باهلل دمحم احمد وشرٌكه

الى: اصبح / عادل حسن  66234شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244216،  فى تارٌخ :   -  45

 عبدالموجود وشركاه

الى: دمحم حسنى على  151563تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   توصٌة بسٌطة  24244224،  فى تارٌخ :   -  46

 احمد وشركاه

الى: اصبح / ابو العال  135656شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244224،  فى تارٌخ :   -  44

 عباس على وشركاه

الى: اصبح / ابو العال  135656تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة    24244224،  فى تارٌخ :   -  45

 عباس على وشركاه

الى: اصبح / ابو العال  135656توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244224،  فى تارٌخ :   -  46

 عباس على وشركاه

الى: اصبح / مصر  235652اهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة مس  24244224،  فى تارٌخ :   -  54

 Misr Capitalكابٌتال ش م م 

الى: اصبح / عبدالرحمن  142455شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244224،  فى تارٌخ :   -  51

 اسامه حسن وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الى: اصبح / عمرو سٌد  235252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244224،  فى تارٌخ :   -  52

 دمحم فرج و شركاه للمماوالت العامه و االستشارات الهندسٌه ) اٌجً سمارت للهندسه الحدٌثه(

الى: اصبح / عبد الرحٌم  156534 شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  24244225،  فى تارٌخ :   -  53

 عبد الحمٌد وشرٌكه

الى: اصبح / عمرو دمحم  233353توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244225،  فى تارٌخ :   -  54

 عمر دمحم وشركاه

الى: سامح سمٌر زاهر  161423ٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  24244226،  فى تارٌخ :   -  55

 ؼطاس وشرٌكه

الى: اصبح / مجٌد رضا  234155شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244226،  فى تارٌخ :   -  56

 جمعه عبدالسالم و شركاه

الى: اصبح / نادره دمحم  234242الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   24244224،  فى تارٌخ :   -  54

 محمود وشرٌكتها

الى: اصبح شركة سامح  134454شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24244224،  فى تارٌخ :   -  55

 سامى عبد المنعم الخولى وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

برلم       24244242عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1

34456 

برلم       24244242عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2

34456 

برلم       24244242م دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد المنع -  3

34456 

برلم       24244242عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  4

34456 

برلم       24244242ٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شرٌؾ هشام دمحم دمحم الس -  5

34456 

برلم       24244242شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  6

34456 

برلم       24244242من  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  4

34456 

برلم       24244242شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  5

34456 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244242تارٌخ :  عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، -  6

34456 

برلم       24244242عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  14

34456 

برلم       24244242عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  11

34456 

برلم       24244242عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  12

34456 

برلم       24244242شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  13

34456 

برلم       24244242شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  14

34456 

برلم       24244242شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  15

34456 

برلم       24244242توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  شادي هشام دمحم دمحم السٌد  -  16

34456 

برلم       24244242عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  14

34456 

برلم       24244242دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  15

34456 

برلم       24244242عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  16

34456 

برلم       24244242لمتضامن ، تارٌخ : عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن ا -  24

34456 

برلم       24244242شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  21

34456 

برلم       24244242شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  22

34456 

برلم       24244242شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  23

34456 

برلم       24244242شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  24

34456 

ؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم علً عاط -  25

عبدالموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك 

ن فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن ؼرض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمرا

 34456برلم       24244242ومدٌرٌات التموٌن والرخص فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عاطؾ دمحم على عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم علً  -  26

ٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك عبدالموجود&هشامدمحم دمحم الس

ؼرض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن 

 34456برلم       24244242ومدٌرٌات التموٌن والرخص فمط ، تارٌخ : 

عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم علً  -  24

عبدالموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك 

العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن ؼرض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن 

 34456برلم       24244242ومدٌرٌات التموٌن والرخص فمط ، تارٌخ : 

عبد المنعم دمحم دمحم السٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم علً  -  25

لموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك عبدا

ؼرض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن 

 34456برلم       24244242: ومدٌرٌات التموٌن والرخص فمط ، تارٌخ 

شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم علً  -  26

عبدالموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك 

ا الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن ؼرض الشركه ام

 34456برلم       24244242ومدٌرٌات التموٌن والرخص فمط ، تارٌخ : 

 علً شرٌؾ هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم -  34

عبدالموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك 

ؼرض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن 

 34456برلم       24244242فمط ، تارٌخ : ومدٌرٌات التموٌن والرخص 

شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكل من عاطؾ دمحم علً  -  31

عبدالموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك 

رض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن ؼ

 34456برلم       24244242ومدٌرٌات التموٌن والرخص فمط ، تارٌخ : 

كل من عاطؾ دمحم علً شادي هشام دمحم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع ل -  32

عبدالموجود&هشامدمحم دمحم السٌد دٌاب &عباس زٌن العابدٌن جابر عمران مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌا ت لتحمٌك 

ؼرض الشركه اما الشرٌن دمحم زٌن العابدٌن جابر عمران فله حك االداره فً التعامل مع الجهات الحكومٌه واداره التموٌن 

 34456برلم       24244242موٌن والرخص فمط ، تارٌخ : ومدٌرٌات الت

دمحم مجدى كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع من حك الطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  33

سحب واٌداع ورهن والتراض  حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالهم والتعامل من

 142133برلم       24244242علً ان ٌكون ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

دمحم مجدى كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع من حك الطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  34

مل مع البنون بكافه اشكالهم والتعامل من سحب واٌداع ورهن والتراض حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعا

 142133برلم       24244242علً ان ٌكون ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  35

حمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه سامح عبدالرحٌم ا

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره -  36

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

ها تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكات

العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات 

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

بد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح عبد الرحٌم احمد ع -  34

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها  تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً

العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات 

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  35

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

لشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها تعالدات ا

العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات 

برلم       24244242له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و

134554 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  36

ٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالح

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

دٌه وخطابات العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستن

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  44

عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه  سامح عبدالرحٌم احمد

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات  العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

شرٌن المتضامن السٌد / سامح حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع لل -  41

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

من  الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه 

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن   -  42

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

البٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن و

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  43

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242ذكر ، تارٌخ :  من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما

حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  44

عالدات عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه ت

الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من 

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242لشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : من البنون وصرؾ ا

حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  45

ت لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌا

الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من 

ه وخطابات الضمان والسحب االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌ

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  46

نفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  م

الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من 

فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك 

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ن السٌد / سامح حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضام -  44

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من 

دات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب االت ومع

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  45

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من  الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح حامد ع -  46

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

ٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التول

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242:  من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ

حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  54

عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات 

ه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من الشرك

االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب 

 134554برلم       24244242ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : من البنون وصرؾ الشٌكات و له 

حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  51

الشركه والتولٌع على كافه تعالدات   عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض

الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من 

ضمان والسحب االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات ال

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / سامح  -  52

ى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه تعالدات عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله ف

الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  من 

البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان والسحب  االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات

 134554برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

السٌد / سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن  -  53

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

ت وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات العمارٌه  من االت ومعدا

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر -  54

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

ع  الصول الشركه وممتلكاتها تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌ

العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات 

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  55

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

ما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر ب

العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات 

برلم       24244242بعض ما ذكر ، تارٌخ : الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او 

134554 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  56

تولٌع على كافه سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه وال

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات 

برلم       24244242من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الضمان والسحب 

134554 

سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /  -  54

لن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذ

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

بنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات العمارٌه  من االت ومعدات وسٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات ال

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

ٌد / سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن الس -  55

سامح عبدالرحٌم احمد عبدالؽنً  منفردا  وله فى ذلن كافة السلطات  والصالحٌات لتحمٌك ؼرض  الشركه والتولٌع على كافه 

تعالدات الشركه وتعامالتها مع الؽٌر بما فى ذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع  الصول الشركه وممتلكاتها 

سٌارات وكافه االصول  وله منفردا  حك فتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات المستندٌه وخطابات العمارٌه  من االت ومعدات و

برلم       24244242الضمان والسحب من البنون وصرؾ الشٌكات و له ان ٌوكل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

134554 

برلم       24244242شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  56

134554 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244242سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  64

134554 

برلم       24244242ستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج وا -  61

134554 

برلم       24244242سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  62

134554 

برلم       24244242له ، تارٌخ : سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمو -  63

134554 

برلم       24244242سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  64

134554 

برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  65

134554 

 134554برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  66

برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  64

134554 

برلم       24244242لرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حامد عبد ا -  65

134554 

 134554برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  66

برلم       24244242رٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  44

134554 

برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  41

134554 

 134554برلم       24244242خ : حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌ -  42

برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  43

134554 

برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  44

134554 

 134554برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  45

برلم       24244242حامد عبد الرحٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  46

134554 

برلم       24244242ً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽن -  44

134554 

برلم       24244242سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  45

134554 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244242ة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌط -  46

134554 

برلم       24244242سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  54

134554 

برلم       24244242ن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  51

134554 

برلم       24244242سامح عبد الرحٌم احمد عبد الؽنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  52

134554 

 165544برلم       24244242رٌخ : فرٌد سٌد لملوم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تا -  53

 165544برلم       24244242فرٌد سٌد لملوم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  54

 165544برلم       24244242فرٌد سٌد لملوم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  55

 165544برلم       24244242لملوم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  فرٌد سٌد -  56

عادل عبد الفتاح عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  له الحك فى التولٌع منفردا لدى البنون والهٌئات المالٌة  -  54

والتولٌع على الشٌكات وله حك االلتراض وفتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع والتولٌع على كافه المعامالت البنكٌه والتحوٌالت 

وصرؾ الشٌكات الخاصة بالشركة وتوكٌل الؽٌر نٌابه عنه فى صرفها وله الحك فى تاسٌس الشركات بكافه انواعها والتولٌع على 

مار والمناطك الحرة ومصلحه الشركات والسجل عمود تاسٌس وتعدٌل الشركات امام الهٌئه للرلابه المالٌه والهٌئه العامه لالستث

 244565برلم       24244244التجارى والشهر العمارى والمحاكم وعمود تعدٌل الشركة ، تارٌخ : 

عادل عبد الفتاح عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتوثٌك والتصدٌك على الدفاتر والعمود واثبات التارٌخ  -  55

ت العرفٌه وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراض الشركه امام مصلحه الشهر العماري والتوثٌك والجهات على المحررا

الرسمٌه الحكومٌه ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص وكذلن التعامل فى جمٌع شركات االوراق المالٌه وبنون الحفظ المركزى 

لعامه للرلابه المالٌه والتولٌع على عمود واوامر بٌع وشراء االوراق المالٌة وشركه مصر للمماصه والبورصه المصرٌه والهٌئه ا

 244565برلم       24244244وعمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها وبٌع ، تارٌخ : 

مل السٌارات ووسائل النمل عادل عبد الفتاح عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وشراء االصول الثابته وتش -  56

المختلفه وتمثٌل الشركه امام ادارات المرور المختلفه وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

ل او تفوٌض والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله الحك فى توكٌ

 244565برلم       24244244الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مصطفى فؤاد السٌد ابو عامر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع  -  64

عربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل ال

حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ 

 235654برلم       24244244: 

االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع  مصطفى فؤاد السٌد ابو عامر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك -  61

السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد 

ن فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهو

 235654برلم       24244244: 

مصطفى فؤاد السٌد ابو عامر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع  -  62

د/رضا دمحم عبد المجٌد السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌ

حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ 

 235654برلم       24244244: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

ركاء االول الً الرابع مصطفى فؤاد السٌد ابو عامر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للش -  63

السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد 

ٌخ حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تار

 235654برلم       24244244: 

عماد عبد الحلٌم ابو طالب عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع  -  64

ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد  السٌد/عماد عبد الحلٌم

حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ 

 235654برلم       24244244: 

بد الحلٌم ابو طالب عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع عماد ع -  65

السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد 

كٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البن

 235654برلم       24244244: 

عماد عبد الحلٌم ابو طالب عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع  -  66

طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو 

حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ 

 235654برلم       24244244: 

حلٌم ابو طالب عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء االول الً الرابع عماد عبد ال -  64

السٌد/عماد عبد الحلٌم ابو طالب _السٌد/دمحم سعٌد عبد الواحد_السٌد/اسماعٌل العربً عٌسً السٌد _السٌد/رضا دمحم عبد المجٌد 

جتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض من البنون وكافه الرهون فتكون مجتمعٌن ، تارٌخ حسانٌن وذلن فى جمٌع العملٌات البنكٌه م

 235654برلم       24244244: 

 234335برلم       24244244عصام احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  65

 234335برلم       24244244رٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ : علً احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  ش -  66

برلم       24244244احمد عبدالفتاح احمد طلعت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  144

234335 

 234335برلم       24244244ابراهٌم احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  141

 234335برلم       24244244محمود احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  142

 234335برلم       24244244عصام احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  143

 234335برلم       24244244ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  علً احمد علً -  144

برلم       24244244احمد عبدالفتاح احمد طلعت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  145

234335 

 234335برلم       24244244دل الى موصى ، تارٌخ : ابراهٌم احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تع -  146

 234335برلم       24244244محمود احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  144

 234335برلم       24244244عصام احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  145

 234335برلم       24244244علً احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  146

برلم       24244244احمد عبدالفتاح احمد طلعت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  114

234335 
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 234335برلم       24244244محمود احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  112

 234335برلم       24244244:  عصام احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ -  113

 234335برلم       24244244علً احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  114

برلم       24244244احمد عبدالفتاح احمد طلعت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  115

234335 

 234335برلم       24244244م احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ : ابراهٌ -  116

 234335برلم       24244244محمود احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  114

 234335برلم       24244244ن  تعدل الى موصى ، تارٌخ : عصام احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  115

 234335برلم       24244244علً احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  116

م   برل    24244244احمد عبدالفتاح احمد طلعت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  124

234335 

 234335برلم       24244244ابراهٌم احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  121

 234335برلم       24244244محمود احمد علً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى موصى ، تارٌخ :  -  122

برلم       24244244شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد عثمان حسن رفاعى   -  123

242626 

برلم       24244244ماجده مصطفً الدردٌري زكً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  124

242626 

واصبح حك االداره والتولٌع للشركاء  -ل شرٌن متضامن احمد عثمان حسن رفاعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخو -  125

االربعه مجتمعٌن اومنفردٌن او  من ٌنوب عنهما على ان تكون التصرفات الصادرة منهما لصالح الشركة ولتحمٌك كافة اؼراضها 

ذلن لهما الحك فى توكٌل او كما لهما الحك فى  فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه بالبنون وااللتراض منها وفتح االعتمادات لها وك

 242626برلم       24244244تفوٌض الؽٌر لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع  -ماجده مصطفً الدردٌري زكً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن متضامن  -  126

ون التصرفات الصادرة منهما لصالح الشركة ولتحمٌك كافة للشركاء االربعه مجتمعٌن اومنفردٌن او  من ٌنوب عنهما على ان تك

اؼراضها كما لهما الحك فى  فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه بالبنون وااللتراض منها وفتح االعتمادات لها وكذلن لهما الحك فى 

 242626برلم       24244244توكٌل او تفوٌض الؽٌر لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

مالن السٌد عبد الرحمن وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك له  االداره والتولٌع بمفرده وله كافه الصالحٌات  احمد -  124

والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركة وله الحك فى التعامل باسمها فى البٌع والتسوٌك وااللتراض والرهن وتمدٌم الكفاالت وفتح 

ح الحساب واالٌداع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع انواع البنون بكافه انوعها التجارٌة الحسابات بالبنون والتولٌع على طلبات فت

والعمارٌه واالسالمٌه والتولٌع على عمود الرهن وصرؾ المروض والتسهٌالت وفى رهن كافه مشارٌع الشركة وله الحك فى توكٌل 

 122152برلم       24244245الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد مالن السٌد عبد الرحمن وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك له  االداره والتولٌع بمفرده وله كافه الصالحٌات  -  125

والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركة وله الحك فى التعامل باسمها فى البٌع والتسوٌك وااللتراض والرهن وتمدٌم الكفاالت وفتح 

لى طلبات فتح الحساب واالٌداع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع انواع البنون بكافه انوعها التجارٌة الحسابات بالبنون والتولٌع ع

والعمارٌه واالسالمٌه والتولٌع على عمود الرهن وصرؾ المروض والتسهٌالت وفى رهن كافه مشارٌع الشركة وله الحك فى توكٌل 

 122152م   برل    24244245الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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برلم       24244245عاصم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  126

144644 

برلم       24244245عاصم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  134

144644 

برلم       24244245لحمٌد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد عاصم عبدا -  131

144644 

برلم       24244245احمد عاصم عبدالحمٌد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  132

144644 

ر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرفٌن االول والثالث المدٌران عاصم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌ -  133

منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن اوسه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ع علً الشٌكات وصرفها وفتح وؼلك حكومٌه وامام المحاكم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌ

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن 

 144644برلم       24244245اؼراضها والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

لحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرفٌن االول والثالث المدٌران عاصم عبد ا -  134

منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن اوسه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر 

لمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وصرفها وفتح وؼلك حكومٌه وامام المحاكم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وا

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن 

 144644م   برل    24244245اؼراضها والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

احمد عاصم عبدالحمٌد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرفٌن االول والثالث  -  135

المدٌران منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن اوسه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه 

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وصرفها وفتح  والؽٌر حكومٌه وامام المحاكم

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ وكل ذلن باسم الشركه 

 144644برلم       24244245تباتهم ، تارٌخ : وضمن اؼراضها والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مر

احمد عاصم عبدالحمٌد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرفٌن االول والثالث  -  136

ومٌه المدٌران منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن اوسه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه امام الجهات الحك

والؽٌر حكومٌه وامام المحاكم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وصرفها وفتح 

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ وكل ذلن باسم الشركه 

 144644برلم       24244245مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ :  وضمن اؼراضها والحك فً تعٌٌن وعزل

عاصم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وفتح و تحوٌل وبٌع وتسوٌه  -  134

تً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وكذلن حك كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات ال

توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر وللمدٌرٌن مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للنفس او للؽٌر الصول 

د الرهن والمرض باسم الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمو

 144644برلم       24244245الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

عاصم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وفتح و تحوٌل وبٌع وتسوٌه  -  135

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وكذلن حك  كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً

توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر وللمدٌرٌن مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للنفس او للؽٌر الصول 

الرهن والمرض باسم الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمود 

 144644برلم       24244245الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

احمد عاصم عبدالحمٌد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وفتح و تحوٌل وبٌع  -  136

تً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وتسوٌه كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات ال

وكذلن حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر وللمدٌرٌن مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للنفس او 
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د الرهن للؽٌر الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمو

 144644برلم       24244245والمرض باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

احمد عاصم عبدالحمٌد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وفتح و تحوٌل وبٌع  -  144

التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وتسوٌه كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات 

وكذلن حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر وللمدٌرٌن مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للنفس او 

مود الرهن للؽٌر الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً ع

 144644برلم       24244245والمرض باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

    24244245دمحم مالن  السٌد عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكوربالعمد ، تارٌخ :  -  141

 141624برلم   

    24244245شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكوربالعمد ، تارٌخ : دمحم مالن  السٌد عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  142

 141624برلم   

برلم       24244245حسام مصطفى صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  143

226416 

برلم       24244245متضامن ، تارٌخ : شٌرٌن دمحم عفٌفى ابو النور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن ال -  144

226416 

حسام مصطفى صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع  -  145

راض البنون والمصارؾ من سحب و اٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتولٌع علً الشٌكات وحك االلت

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك التولٌع منفردا علً عمود البشراء 

والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه و االرضً والسٌارات والتولٌع نٌابه عن الشركه امام الشهر العماري وله منفردا 

 226416برلم       24244245تفوٌضه فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : حك توكٌل الؽٌر او 

شٌرٌن دمحم عفٌفى ابو النور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع  -  146

ولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض البنون والمصارؾ من سحب و اٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والت

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك التولٌع منفردا علً عمود البشراء 

منفردا  والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه و االرضً والسٌارات والتولٌع نٌابه عن الشركه امام الشهر العماري وله

 226416برلم       24244245حك توكٌل الؽٌر او تفوٌضه فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

/  12/  11عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المورخ  -  144

وافك مجلس االداره على استمالة السٌد االستاذ / ابراهٌم  2424/  1/  15والمصدق علٌه من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2416

عبد السالم  ابراهٌم علً من عضوٌة مجلس الشركة الوطنٌه لمنتجات الذره وتعٌٌن السٌد االستاذ / طارق عبد السالم عبد الفتاح 

ٌه فى اول اجتماع لها وبحٌث ٌصبح ندٌم عضو مجلس اداره مستمل بدال من سٌادته وذلن لحٌن العرض على الجمعٌه العامه العاد

 65554برلم       24244245السٌد اللواء/ ، تارٌخ : -1التشكٌل الحالى لمجلس االداره كاالتى 

/  12/  11عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المورخ  -  145

وافك مجلس االداره على استمالة السٌد االستاذ / ابراهٌم  2424/  1/  15مة لالستثمار بتارٌخ والمصدق علٌه من الهٌئة العا 2416

عبد السالم  ابراهٌم علً من عضوٌة مجلس الشركة الوطنٌه لمنتجات الذره وتعٌٌن السٌد االستاذ / طارق عبد السالم عبد الفتاح 

العرض على الجمعٌه العامه العادٌه فى اول اجتماع لها وبحٌث ٌصبح ندٌم عضو مجلس اداره مستمل بدال من سٌادته وذلن لحٌن 

 65554برلم       24244245السٌد اللواء/ ، تارٌخ : -1التشكٌل الحالى لمجلس االداره كاالتى 

 السٌد -2رئٌس مجلس االدارة -عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عالء محمود ابراهٌم حسن  -  146

االستاذ / طارق عبد السالم عبد الفتاح ندٌم عضو مجلس اداره  -3االستاذ/عالء اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل  العضو المنتدب 

االستاذ / اٌمن دمحم رفعت  عبده الجمٌل عضو مجلس  -5االستاذ / هشام حافظ سٌد حافظ عضو مجلس اداره مستمل  -4مستمل 

المحامى  -5حازم حسن حسٌن زاٌد عضو مجلس اداره  -4محمود الحلبى عضو مجلس اداره االستاذ / طارق سمٌر  -6االداره 

 65554برلم       24244245/احمد سعد الدٌن عبده ابو هندٌه عضو مجلس اداره مستمل ؼٌر متفرغ من ذوى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

السٌد  -2رئٌس مجلس االدارة -حسن عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عالء محمود ابراهٌم  -  154

االستاذ / طارق عبد السالم عبد الفتاح ندٌم عضو مجلس اداره  -3االستاذ/عالء اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل  العضو المنتدب 

االستاذ / اٌمن دمحم رفعت  عبده الجمٌل عضو مجلس  -5االستاذ / هشام حافظ سٌد حافظ عضو مجلس اداره مستمل  -4مستمل 

المحامى  -5حازم حسن حسٌن زاٌد عضو مجلس اداره  -4االستاذ / طارق سمٌر محمود الحلبى عضو مجلس اداره  -6االداره 

 65554برلم       24244245/احمد سعد الدٌن عبده ابو هندٌه عضو مجلس اداره مستمل ؼٌر متفرغ من ذوى ، تارٌخ : 

المحامى / خالد ابو بكر دمحم عثمان عضو مجلس  -6مجلس ادارة  الخبره عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس  -  151

االستاذ /شٌرٌن عبد  -11االستاذ على اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل عضو مجلس اداره  -14اداره ؼٌر متفرغ من ذوى الخبره 

هٌم الدوٌل عضو مجلس اداره ، تارٌخ المهندس دمحم فتحى ابرا -12الرؤوؾ دمحم الماضى عضو مجلس اداره مستمل من ذوى الخبره 

 65554برلم       24244245: 

المحامى / خالد ابو بكر دمحم عثمان عضو مجلس  -6عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الخبره  -  152

االستاذ /شٌرٌن عبد  -11ره االستاذ على اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل عضو مجلس ادا -14اداره ؼٌر متفرغ من ذوى الخبره 

المهندس دمحم فتحى ابراهٌم الدوٌل عضو مجلس اداره ، تارٌخ  -12الرؤوؾ دمحم الماضى عضو مجلس اداره مستمل من ذوى الخبره 

 65554برلم       24244245: 

لى سلٌمان ىمدٌر تنفٌذي للشركه ماهٌنور عمرو السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد ع -  153

 215354برلم       24244246وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

ماهٌنور عمرو السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد على سلٌمان ىمدٌر تنفٌذي للشركه  -  154

 215354 برلم      24244246وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

ماهٌنور عمرو السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد على سلٌمان ىمدٌر تنفٌذي للشركه  -  155

 215354برلم       24244246وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

دمحم السٌد السٌد على سلٌمان ىمدٌر تنفٌذي للشركه ماهٌنور عمرو السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انهاء خدمه السٌد/  -  156

 215354برلم       24244246وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

ماهٌنور عمرو السعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد على سلٌمان ىمدٌر تنفٌذي للشركه  -  154

 215354برلم       24244246وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

ماهٌنور عمرو السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد على سلٌمان ىمدٌر تنفٌذي للشركه  -  155

 215354برلم       24244246وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

    24244246روج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : محمود ٌوسؾ محمود وصفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خ -  156

 242646برلم   

    24244246محمود ٌوسؾ محمود وصفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  164

 242646برلم   

برلم       24244246لعمد ، تارٌخ : احمد ابو سرٌع احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور با -  161

242646 

برلم       24244246احمد ابو سرٌع احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  162

242646 

عٌنهم الجمعٌه ٌتولً اداره الشركه مدٌر او مدٌرٌن ت -عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   -  163

-السٌد/ عبدالرحمن عٌد علً شحات  -1العامه من بٌن الشركاء او ؼٌرهم واستثناء من طرٌمه التعٌٌن سالفه الذكر عٌن الشركاء 

مدٌر عام للشركه -السٌد/ محمود هاشم صالح علً -2 -  26442142341413مدٌر عام للشركه مصري الجنسٌه بطاله رلم 

مدٌر اداري للشركه مصري الجنسٌه بطاله  -السٌد/هشام ماهر فارس احمد -3- 26445252442531مصري الجنسٌه بطاله رلم 

برلم       24244246السٌد/احمد عٌد علً شحات مدٌر اداري للشركه مصري الجنسٌه ، تارٌخ : -4- 26445412443336رلم 

64515 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

ٌتولً اداره الشركه مدٌر او مدٌرٌن تعٌنهم الجمعٌه  -عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   -  164

-السٌد/ عبدالرحمن عٌد علً شحات  -1العامه من بٌن الشركاء او ؼٌرهم واستثناء من طرٌمه التعٌٌن سالفه الذكر عٌن الشركاء 

عام للشركه  مدٌر-السٌد/ محمود هاشم صالح علً -2 -  26442142341413مدٌر عام للشركه مصري الجنسٌه بطاله رلم 

مدٌر اداري للشركه مصري الجنسٌه بطاله  -السٌد/هشام ماهر فارس احمد -3- 26445252442531مصري الجنسٌه بطاله رلم 

برلم       24244246السٌد/احمد عٌد علً شحات مدٌر اداري للشركه مصري الجنسٌه ، تارٌخ : -4- 26445412443336رلم 

64515 

السٌد/ حسام سامى -5  26514452344556حات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بطاله رلم عبدالرحمن عٌد علً ش -  165

و ٌباشر المدٌرٌن وظائفه لمدة -مدٌر ادارى للشركه-السٌد/ عمر عاطؾ خلٌل ابراهٌم عثمان-6-مدٌر ادارى للشركه-عبدالمادر امام

منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل  ؼٌر محدودة . ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و لهم

باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن العام  منفردٌن او 

 64515لم   بر    24244246مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ، تارٌخ : 

السٌد/ حسام سامى -5  26514452344556عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بطاله رلم  -  166

و ٌباشر المدٌرٌن وظائفه لمدة -مدٌر ادارى للشركه-السٌد/ عمر عاطؾ خلٌل ابراهٌم عثمان-6-مدٌر ادارى للشركه-عبدالمادر امام

ٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و لهم منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل ؼٌر محدودة . ٌمثل المد

باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن العام  منفردٌن او 

 64515برلم       24244246ها امام جمٌع ، تارٌخ : مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراض

عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و المطاع العام و لطاع ا  -  164

فى تعٌٌن و عزل مستخدمً و  العمال و لطاع الخاص بكافة اشكالها و كذلن التعامل مع وزارة الموى العاملة  و الهجره و لهم الحك

وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و 

مع جمٌع  التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك التعامل

 64515برلم       24244246البنون و المصارؾ من السحب و اٌداع و التولٌع ، تارٌخ : 

عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و المطاع العام و لطاع ا  -  165

وزارة الموى العاملة  و الهجره و لهم الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمً و العمال و لطاع الخاص بكافة اشكالها و كذلن التعامل مع 

وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و 

الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك التعامل مع جمٌع التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 64515برلم       24244246البنون و المصارؾ من السحب و اٌداع و التولٌع ، تارٌخ : 

عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات  -  166

كافة صور التعامل مع البنون و ا لمصارؾ و كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل او  و شهادات الضمان و

المدٌر المالى -والسٌد/عمر عاطؾ خلٌل  -تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر وللسٌد/ حسام سامً عبدالمادر المدٌر المالى

ٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال منفردٌن لهم حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جم

ولطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع وزاره الموي العامله والهجره فمط ولٌس لهم اي اختصاصات اخرى بالشركة ، 

 64515برلم       24244246تارٌخ : 

مدٌر عام  على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات عبدالرحمن عٌد علً شحات  ذات مسئولٌة محدودة   -  144

و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنون و ا لمصارؾ و كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل او 

المدٌر المالى -ؾ خلٌل والسٌد/عمر عاط -تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر وللسٌد/ حسام سامً عبدالمادر المدٌر المالى

منفردٌن لهم حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

ولطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع وزاره الموي العامله والهجره فمط ولٌس لهم اي اختصاصات اخرى بالشركة ، 

 64515برلم       24244246 تارٌخ :

 242646برلم       24244246محمود ٌوسؾ محمود وصفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  141

 242646برلم       24244246محمود ٌوسؾ محمود وصفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  142

 242646برلم       24244246د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لبول استمالته ، تارٌخ : احمد ابو سرٌع احم -  143
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 242646برلم       24244246احمد ابو سرٌع احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  144

برلم       24244246ه حموله ، تارٌخ : محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاف -  145

236365 

برلم       24244246محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  146

236365 

برلم       24244246محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  144

236365 

برلم       24244246احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  145

236365 

برلم       24244246احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  146

236365 

برلم       24244246ب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد رج -  154

236365 

برلم       24244246دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  151

236365 

برلم       24244246شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى -  152

236365 

برلم       24244246دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  153

236365 

برلم       24244246رٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  ش -  154

236365 

برلم       24244246محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  155

236365 

برلم       24244246ن المتضامن ، تارٌخ : محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌ -  156

236365 

برلم       24244246احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  154

236365 

برلم       24244246احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  155

236365 

برلم       24244246احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  156

236365 

برلم       24244246دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  164

236365 

برلم       24244246 حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم فضل هللا -  161

236365 
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برلم       24244246دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  162

236365 

واصبح له حك االداره  -  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن محمود ممدوح عبدالرسول دمحم -  163

والتولٌع منفردا وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء 

والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر والهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع 

المستندات المالٌه والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم 

برلم       24244246فً ذلن كافه الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

236365 

واصبح له حك االداره  -محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  164

والتولٌع منفردا وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء 

وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر  والهٌئات الحكومٌه

المستندات المالٌه والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم 

برلم       24244246شاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : فً ذلن كافه الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌ

236365 

واصبح له حك االداره  -محمود ممدوح عبدالرسول دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  165

مه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء والتولٌع منفردا وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشر

والهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر 

ر فً ذلن ولهم المستندات المالٌه والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌ

برلم       24244246فً ذلن كافه الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

236365 

واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا  -احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  166

العمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء والهٌئات الحكومٌه وله حك المٌام بجمٌع ا

وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر المستندات المالٌه 

االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم فً ذلن كافه  والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع

 236365برلم       24244246الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

داره والتولٌع منفردا واصبح له حك اال -احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  164

وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء والهٌئات الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر المستندات المالٌه 

لبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم فً ذلن كافه وا

 236365برلم       24244246الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا  -ضامن  دخول الشرٌن المتضامن احمد رجب حسن جابر  شركة تضامن  شرٌن مت -  165

وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء والهٌئات الحكومٌه 

الهٌئات المالٌه وتظهٌر المستندات المالٌه وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه 

والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم فً ذلن كافه 

 236365برلم       24244246الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره والتولٌع  -دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  166

منفردا وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء والهٌئات 

ركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر المستندات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه و ش

المالٌه والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم فً ذلن كافه 

 236365برلم       24244246ن سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض م

واصبح له حك االداره والتولٌع  -دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  244

دي الؽٌر وامام المضاء والهٌئات منفردا وله حك المٌام بجمٌع االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر المستندات 

فً ذلن كافه  المالٌه والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم

 236365برلم       24244246الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره والتولٌع  -دمحم فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  241

االعمال االدارٌه والتصرؾ وحك التولٌع عن الشرمه وتمثٌلها لدي الؽٌر وامام المضاء والهٌئات منفردا وله حك المٌام بجمٌع 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه و شركات المطاع العام والخاص واالٌداع والسحب من البنون وكافه الهٌئات المالٌه وتظهٌر المستندات 

ع االصول ) الثابته والمنموله( وحك توكٌل الؽٌر فً ذلن ولهم فً ذلن كافه المالٌه والبنكٌه والكمبٌاالت وحك االلتراض والرهن وبٌ

 236365برلم       24244246الصالحٌات واٌضا تفوٌض ما ٌشاء فً كل او بعض من سلطاته وصالحٌاته ، تارٌخ : 

حمود مهنى احمد تالوى _دمحم محمود مهنى احمد تالوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع مع كال من م -  242

امال مرزوق عبد الحمٌد مجتمعٌن او منفردٌن  -محمود مهنى احمد _مهنى محمود مهنى احمد_عبد الرحمن محمود مهنى احمد 

ولهم الحك فى التولٌع عن الشركه ولهم الحك فى فتح الحسابات البنكٌه وؼلمها واالٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات 

االت وتظهٌرها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها كا ٌكون للشركاء المتضامنٌن والكمبٌ

 55465برلم       24244246المذكورٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود شراء االراضى ، تارٌخ : 

ٌن  والعمارات والمنمول وذلن جمٌعها باسم الشركه والتعامل مع محمود مهنى احمد تالوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  243

 55465برلم       24244246الشهر العمارى فٌما تمدم   ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما تمدم ، تارٌخ : 

 246252برلم       24244246دمحم الحسٌنى دمحم بهٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه ، تارٌخ :  -  244

 246252برلم       24244246دمحم الحسٌنى دمحم بهٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه ، تارٌخ :  -  245

برلم       24244246دمحم سمٌر صالح الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه ، تارٌخ :  -  246

246252 

برلم       24244246ح الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه ، تارٌخ : دمحم سمٌر صال -  244

246252 

برلم       24244246دمحم الحسٌنى دمحم بهٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  245

246252 

برلم       24244246طة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : دمحم الحسٌنى دمحم بهٌج  توصٌة بسٌ -  246

246252 

    24244246دمحم سمٌر صالح الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  214

 246252برلم   

    24244246ن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : دمحم سمٌر صالح الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  211

 246252برلم   

تٌمور دمحم رفٌك خلٌل فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه له حك البٌع او الرهن او االلتراض منفردا دون موافمه  -  212

 54314برلم       24244246بالً الشركاء ، تارٌخ : 

ٌمور دمحم رفٌك خلٌل فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه له حك البٌع او الرهن او االلتراض منفردا دون موافمه ت -  213

 54314برلم       24244246بالً الشركاء ، تارٌخ : 

برلم       24244246ابراهٌم خلٌفه عٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  214

122463 

برلم       24244246ابراهٌم خلٌفه عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  215

122463 
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برلم       24244246ابراهٌم خلٌفه عٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  216

122463 

برلم       24244246ابراهٌم خلٌفه عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  214

122463 

برلم       24244246نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  215

122463 

برلم       24244246اح دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نعمه محمود عبد الفت -  216

122463 

برلم       24244246نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  224

122463 

برلم       24244246شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  شركة تضامن -  221

122463 

 122463برلم       24244246دمحم سعٌد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  222

 122463برلم       24244246خ : دمحم سعٌد بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌ -  223

 122463برلم       24244246دمحم سعٌد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  224

 122463برلم       24244246دمحم سعٌد بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  225

م خلٌفه عٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه ابراهٌ -  226

المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً 

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 

ابراهٌم خلٌفه عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  224

المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً 

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 

ابراهٌم خلٌفه عٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  225

المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً 

 122463برلم       24244246، تارٌخ :  تخص الشركه

ابراهٌم خلٌفه عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  226

التً  المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 

نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  234

كه او تنظٌم الرحالت التً المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشر

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 

نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  231

ى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه ف

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 

نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  232

السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار 

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 
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نعمه محمود عبد الفتاح دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه  -  233

البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً  المالٌه او االدارٌه والتولٌع على عمود

 122463برلم       24244246تخص الشركه ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه المالٌه او  -  234

لى عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً تخص الشركه االدارٌه والتولٌع ع

 122463برلم       24244246، تارٌخ : 

دمحم سعٌد بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه المالٌه او االدارٌه  -  235

ولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً تخص الشركه ، تارٌخ والت

 122463برلم       24244246: 

دمحم سعٌد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه المالٌه او  -  236

ٌه والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً تخص الشركه االدار

 122463برلم       24244246، تارٌخ : 

االدارٌه دمحم سعٌد بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع فى كل ما ٌخص الشركه سواء من الناحٌه المالٌه او  -  234

والتولٌع على عمود البٌع او استئجار السٌارت المستخدمه فى تحمٌك اؼراض الشركه او تنظٌم الرحالت التً تخص الشركه ، تارٌخ 

 122463برلم       24244246: 

    24244246معتز  عبد اللطٌؾ االصٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  235

 115551برلم   

 -تم االتً :  2424/1/15فً  12محب منٌر سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار مجلس االداره رلم  -  236

الموافمه علً تفوٌض السٌد المهندس / محب منٌر سالم سالم رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فً التولٌع علً عمود البٌع 

ضً امام الشهر العماري وكذلن االحمٌه فً استالم االراضً والعمارات الصادر بشانها احكام لصالح الشركه وان ٌكون النهائٌه لالرا

 146445برلم       24244246له الحك فً تفوٌض من ٌنوب عنه فٌما ذكر ، تارٌخ : 

ماع مجلس اداره الشركه المنعمد فً مجدى عبد العال عباس بكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجت -  244

من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه تم االتً اضافه  صفه اعا=ضاء مجلس اداره  2424/2/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/1/16

 رئٌس مجلس-السٌد/ مجدي عبدالعال عباس بكر  -1 -شركه اٌجٌبت استكس لتداول االوراق المالٌه فً السجل االتجاري للشركه :

احمد علً ابوسرٌع عضو -3ؼٌر تنفٌذي -السٌد/ وجدي عبدالعال عباس بكر نائب رئٌس مجلس االداره -2ؼٌر تنفٌذي -االداره 

 154645برلم       24244214مروان مجدي عبدالعال عباس بكر عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -4مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي 

هدي مبرون عماره  -5اهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مجدى عبد العال عباس بكر  شركة مس -  241

السٌد/عبدهللا مصطفً دمحم الخمري عضو مجلس اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : -6عضو مجلس االداره المنتدب تنفٌذي 

 154645برلم       24244214

ر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد _دخول شرٌن دمحم على عبد الممصود على الشاعر  شركة تضامن  مدٌ -  242

 244524برلم       24244214موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دمحم على عبد الممصود على الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد _دخول شرٌن  -  243

 244524برلم       24244214موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دمحم على عبد الممصود على الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد _دخول شرٌن  -  244

 244524برلم       24244214موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

د _دخول شرٌن دمحم على عبد الممصود على الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعم -  245

 244524برلم       24244214موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دمحم على عبد الممصود على الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد _دخول شرٌن  -  246

 244524برلم       24244214موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 
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الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد _دخول شرٌن  دمحم على عبد الممصود على -  244

 244524برلم       24244214موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

وائل حسٌن سٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  245

 221145م   برل    24244214

عبدهللا دمحم احمد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌتولً اداره الشركه مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌه العامه من  -  246

السٌد/ -2السٌد/ دمحم السٌد احمد محمود ؼازي  -1بٌن البشركاء او من ؼٌرهم واستثناء من طرٌمه التعٌٌن سالفه الذكر عٌن الشركاء 

ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتهما مع الؽٌر ولهم منفردان -وٌباشر المدٌران وظائفتهما لمده ؼٌر محدوده -بدهللا دمحم احمد ابراهٌم ع

فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه 

 64634برلم       24244214هم منفردان الححك ، تارٌخ : العامنه ول

عبدهللا دمحم احمد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  -  254

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال ولطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التع

من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك التولٌع علً عمود االلتراض 

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك 

 64634برلم       24244214د الشراء والبٌع باسم ولصالح الشركه ولهما الحك فً تعٌٌن ، تارٌخ : التولٌع علً عمو

عبدهللا دمحم احمد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم و اجورهم  -  251

كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود و المشارطات  ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 64634برلم       24244214

ة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى جٌروم جوزٌه باربارون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  252

تم االتى : تعٌٌن السٌد/ وائل دمحم فؤاد بكرى  2424/2/6والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى  2416/11/21

ٌنجنتا كروب عضو مجلس االداره ممثل عن شركه س 15565345aجواز سفر رلم   1642/4/11دمحم عبد الرحمن مصري موالٌد 

بدال من السٌد /المعتز باهلل دمحم طلعت عبد هللا حسٌن سلمً بنفس الصالحٌات  syngentaCrop protecion A Gبروتكشن اٌه جً 

 52164برلم       24244214السابمه ، تارٌخ : 

رة المنعمد فى جٌروم جوزٌه باربارون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدا -  253

تم االتى : تعٌٌن السٌد/ وائل دمحم فؤاد بكرى  2424/2/6والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى  2416/11/21

عضو مجلس االداره ممثل عن شركه سٌنجنتا كروب  15565345aجواز سفر رلم   1642/4/11دمحم عبد الرحمن مصري موالٌد 

بدال من السٌد /المعتز باهلل دمحم طلعت عبد هللا حسٌن سلمً بنفس الصالحٌات  syngentaCrop protecion A Gبروتكشن اٌه جً 

 52164برلم       24244214السابمه ، تارٌخ : 

جٌروم جوزٌه باربارون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  254

تم االتى : تعٌٌن السٌد/ وائل دمحم فؤاد بكرى  2424/2/6مد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى والمعت 2416/11/21

عضو مجلس االداره ممثل عن شركه سٌنجنتا كروب  15565345aجواز سفر رلم   1642/4/11دمحم عبد الرحمن مصري موالٌد 

السٌد /المعتز باهلل دمحم طلعت عبد هللا حسٌن سلمً بنفس الصالحٌات بدال من  syngentaCrop protecion A Gبروتكشن اٌه جً 

 52164برلم       24244214السابمه ، تارٌخ : 

جٌروم جوزٌه باربارون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  255

تم االتى : تعٌٌن السٌد/ وائل دمحم فؤاد بكرى  2424/2/6المناطك الحره فى والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار و 2416/11/21

عضو مجلس االداره ممثل عن شركه سٌنجنتا كروب  15565345aجواز سفر رلم   1642/4/11دمحم عبد الرحمن مصري موالٌد 

بد هللا حسٌن سلمً بنفس الصالحٌات بدال من السٌد /المعتز باهلل دمحم طلعت ع syngentaCrop protecion A Gبروتكشن اٌه جً 

 52164برلم       24244214السابمه ، تارٌخ : 

برلم       24244214نهال مجدي حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافهه حموله ، تارٌخ :  -  256

234256 
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برلم       24244214ه حموله ، تارٌخ : نهال مجدي حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه -  254

234256 

برلم       24244214اشرؾ دمحم حمدي حبشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافهه حموله ، تارٌخ :  -  255

234256 

برلم       24244214اشرؾ دمحم حمدي حبشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافهه حموله ، تارٌخ :  -  256

234256 

واصبح لها حك االداره والتولٌع منفرده  -نهال مجدي حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  264

 234256برلم       24244214، تارٌخ : 

اره والتولٌع منفرده واصبح لها حك االد -نهال مجدي حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  261

 234256برلم       24244214، تارٌخ : 

واصبح لها حك االداره والتولٌع  -اشرؾ دمحم حمدي حبشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  262

 234256برلم       24244214منفرده ، تارٌخ : 

واصبح لها حك االداره والتولٌع  -ٌن  دخول الشرٌن المتضامن اشرؾ دمحم حمدي حبشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  263

 234256برلم       24244214منفرده ، تارٌخ : 

رجب رمضان عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى ادارة ا لشركة  -  264

ا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك االلتراض والرهن باسم الشركه والتولٌع عنها وله حك االدارة والتولٌع منمفرد

والتصرؾ فى موجودات الشركه باراده منفرده وله حك البٌع والشراء باسم الشركه والتنازل وااللرار والتصالح وتماضى الخصوم 

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فى ان ٌوكل نٌابة عن الشركة وله حك تعدٌل الشركه او بٌعها او بٌع جزء منها وله كافة 

 246414برلم       24244211من ٌنوب عنه فى ذلن ، تارٌخ : 

رجب رمضان عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى ادارة ا لشركة  -  265

وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك االلتراض والرهن باسم الشركه والتولٌع عنها وله حك االدارة والتولٌع منمفردا 

والتصرؾ فى موجودات الشركه باراده منفرده وله حك البٌع والشراء باسم الشركه والتنازل وااللرار والتصالح وتماضى الخصوم 

سلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فى ان ٌوكل نٌابة عن الشركة وله حك تعدٌل الشركه او بٌعها او بٌع جزء منها وله كافة ال

 246414برلم       24244211من ٌنوب عنه فى ذلن ، تارٌخ : 

رجب رمضان عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى ادارة ا لشركة  -  266

له كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك االلتراض والرهن باسم الشركه والتولٌع عنها وله حك االدارة والتولٌع منمفردا و

والتصرؾ فى موجودات الشركه باراده منفرده وله حك البٌع والشراء باسم الشركه والتنازل وااللرار والتصالح وتماضى الخصوم 

لطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فى ان ٌوكل نٌابة عن الشركة وله حك تعدٌل الشركه او بٌعها او بٌع جزء منها وله كافة الس

 246414برلم       24244211من ٌنوب عنه فى ذلن ، تارٌخ : 

رجب رمضان عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى ادارة ا لشركة  -  264

كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك االلتراض والرهن باسم الشركه  والتولٌع عنها وله حك االدارة والتولٌع منمفردا وله

والتصرؾ فى موجودات الشركه باراده منفرده وله حك البٌع والشراء باسم الشركه والتنازل وااللرار والتصالح وتماضى الخصوم 

ات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فى ان ٌوكل نٌابة عن الشركة وله حك تعدٌل الشركه او بٌعها او بٌع جزء منها وله كافة السلط

 246414برلم       24244211من ٌنوب عنه فى ذلن ، تارٌخ : 

سعٌد فتحً توما بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض  -  265

الشركه وفى المسائل  المتعلمه بتحمٌك ؼرض الشركه ومباشره نشاطها االشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان 

المباشر والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكافه صور التعامل 

دار خطابات الضمان وكافه صور التعامل باسم ولصالح والتولٌع على االوراق والعمود والتعهدات والشٌكات وفتح الحسابات واص

 245463برلم       24244211مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها ، تارٌخ : 
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سعٌد فتحً توما بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اؼراضها وتوكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  -  266

 245463   برلم    24244211، تارٌخ : 

رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه  -  244

تمرر االتى / للسٌد رجب ابراهٌم سالم الطٌار رئٌس  2424/ 2والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2424/ 2/ 4المنعمده فى 

سٌد / ابراهٌم رجب ابراهٌم سالم الطٌار عضو مجلس االداره والعضو المنتدب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك وال -مجلس االداره 

تمثٌل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

 65355برلم       24244211االعمال ، تارٌخ :   الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع

رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن حك التولٌع على  -  241

تحدٌد مرتباتهم عمود الشركاء والعمود بكافة انواعها باسم الشركه ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة و

واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

 65355برلم       24244211على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس ، تارٌخ :  والتولٌع

رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المال وااللتراض والرهن والولٌع على الشٌكات واصدار  -  242

رؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن حك خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصا

 65355برلم       24244211توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فى التعامل باسم  -  243

مام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم الشركه وضمن اؼراضها ا

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وله حك التولٌع على عمود الشراء 

وله الحك فى ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه

 232323برلم       24244211الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ولٌع منفردا وله الحك فى التعامل باسم مصطفى دمحم عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والت -  244

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

عمود الشراء وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وله حك التولٌع على 

والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وله الحك فى ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 232323برلم       24244211الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 64366برلم       24244211وسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ : كمال اسكندر م -  245

 64366برلم       24244211كمال اسكندر موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ :  -  246

 64366برلم       24244211كمال اسكندر موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ :  -  244

 64366برلم       24244211كمال اسكندر موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ :  -  245

 64366برلم       24244211روؤؾ كمال اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ :  -  246

 64366برلم       24244211خرج للوفاة ، تارٌخ :  روؤؾ كمال اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  254

 64366برلم       24244211روؤؾ كمال اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ :  -  251

 64366برلم       24244211روؤؾ كمال اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة ، تارٌخ :  -  252

در موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال كمال اسكن -  253

اسكندر موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر 

ق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطا

وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من التراض وتنازل 

 64366 برلم      24244211ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌخ : 
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كمال اسكندر موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  254

اسكندر موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر 

ن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذل

وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من التراض وتنازل 

 64366برلم       24244211خ : ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌ

كمال اسكندر موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  255

اسكندر موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر 

التماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة الرسمٌة و

وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من التراض وتنازل 

 64366برلم       24244211ة الشركة والحضور ، تارٌخ : ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادار

كمال اسكندر موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  256

الرسمٌة وؼٌر اسكندر موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات 

الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة 

وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من التراض وتنازل 

 64366برلم       24244211ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌخ : ورهن كما لهما 

روؤؾ كمال اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  254

لشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر اسكندر موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن ا

الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة 

ض وتنازل وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من الترا

 64366برلم       24244211ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌخ : 

روؤؾ كمال اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  255

لٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر اسكندر موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التو

الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة 

كافة المجاالت من التراض وتنازل وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى 

 64366برلم       24244211ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌخ : 

روؤؾ كمال اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  256

ٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر اسكندر موسى مجتمعٌن او منفرد

الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة 

البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من التراض وتنازل  وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة الصالحٌات فى التعامل مع

 64366برلم       24244211ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌخ : 

روؤؾ كمال اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة السٌد/روؤؾ كمال اسكندر موسى والسٌد/هانى كمال  -  264

موسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر  اسكندر

الرسمٌة والتماضى باسم الشركة وذلن فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما الحك فى رهن او بٌع او تاجٌر اصول الشركة 

لصالحٌات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى كافة المجاالت من التراض وتنازل وااللتراض من البنون او الؽٌر ولهما كافة ا

 64366برلم       24244211ورهن كما لهما ان ٌوكال الؽٌر فى ادارة الشركة والحضور ، تارٌخ : 

ٌة والتماضى باسمها كمال اسكندر موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسم -  261

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 

كمال اسكندر موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها  -  262

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 

كمال اسكندر موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها  -  263

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 
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لرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها كمال اسكندر موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات ا -  264

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 

روؤؾ كمال اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها  -  265

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 

روؤؾ كمال اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها  -  266

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 

عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها روؤؾ كمال اسكندر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نٌابة  -  264

 64366برلم       24244211وذلن حدود اؼراضها ونطاق نشاطها ، تارٌخ : 

روؤؾ كمال اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  نٌابة عنهم امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتماضى باسمها  -  265

 64366برلم       24244211اطها ، تارٌخ : وذلن حدود اؼراضها ونطاق نش

واصبح حك االالداره والتولٌع للشرٌكٌن  -عالء عدلى حداد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرن المتضامن  -  266

جهات ، عدلً دمحم حداد وعالء عدلً دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وفً حدود ؼرض الشركه وباسمها ولهما حك فً التعامل مع كافه ال

 154551برلم       24244211تارٌخ : 

عاطؾ دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا فٌما ٌختص باؼراض الشركه ،  -  344

 235441برلم       24244212تارٌخ : 

اره والتولٌع منفردا فٌما ٌختص باؼراض الشركه ، عاطؾ دمحم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االد -  341

 235441برلم       24244212تارٌخ : 

سٌد دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا فٌما ٌختص باؼراض الشركه ،  -  342

 235441برلم       24244212تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا فٌما ٌختص باؼراض الشركه ، سٌد دمحم دمحم على  توصٌ -  343

 235441برلم       24244212تارٌخ : 

 235441برلم       24244212عاطؾ دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  344

 235441برلم       24244212طة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : عاطؾ دمحم دمحم على  توصٌة بسٌ -  345

 235441برلم       24244212سٌد دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  346

 235441برلم       24244212سٌد دمحم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  344

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  345

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  346

151446 

برلم       24244212مال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ج -  314

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  311

151446 

برلم       24244212شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : جمال متولى عثمان اسماعٌل   -  312

151446 
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برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  313

151446 

    24244212رٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  314

 151446برلم   

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  315

151446 

برلم       24244212المتضامن ، تارٌخ :  عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن -  316

151446 

    24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  314

 151446برلم   

برلم       24244212ٌخ : عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تار -  315

151446 

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  316

151446 

    24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  324

 151446برلم   

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  321

151446 

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  322

151446 

    24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  323

 151446برلم   

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  324

151446 

برلم       24244212ى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبد النب -  325

151446 

    24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  326

 151446برلم   

برلم       24244212سماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبد النبى متولى عثمان ا -  324

151446 

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  325

151446 

    24244212ٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بس -  326

 151446برلم   

برلم       24244212عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  334

151446 
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برلم       24244212دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :   عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  331

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  332

151446 

برلم       24244212تارٌخ : جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ،  -  333

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  334

151446 

  برلم     24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  335

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  336

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  334

151446 

برلم       24244212عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  جمال متولى -  335

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  336

151446 

برلم       24244212ن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضام -  344

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  341

151446 

برلم       24244212ٌن المتضامن ، تارٌخ : جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشر -  342

151446 

برلم       24244212جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  343

151446 

لسٌد / جمال متولً جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من ا -  344

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212لشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ا

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  345

د / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌ

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  346

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 
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ات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجه

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة   -  344

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  345

اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع  عثمان

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212عمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ ال

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  346

ن اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثما

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  354

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

اع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمط

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  351

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

نون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالب

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  352

والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع  عثمان اسماعٌل

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  353

اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان 

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  354

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصب -  355

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

والسحب واالٌداع والتولٌع علً  الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  356

السٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212توكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك ال

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  354

اعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسم

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  355

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

ام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع الع

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  -  356

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

السحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون و

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  364

ٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والس

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212ٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوك

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  361

ل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌ

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  362

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً  الجهات الحكومٌه والمطاع العام

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  -  363

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

حب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والس

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  364

سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع  عثمان اسماعٌل والسٌد/

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل 

عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  365

والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل 

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

د النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً عب -  366

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

لخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام وا

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

داره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً عبد النبى متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك اال -  364

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  365

ولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد مت

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212او منفردٌن ، تارٌخ :  الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  366

كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً 

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ن اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً جمال متولى عثما -  344

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

ماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والم

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد / جمال متولً جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من  -  341

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  342

ٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والس

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  343

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

هات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الج

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  -  344

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً  الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  345

ن اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثما

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212لعمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ ا

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  346

ان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثم
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الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  344

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

لعام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع ا

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

الداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك ا -  345

عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد متولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع 

ب واالٌداع والتولٌع علً الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسح

 151446برلم       24244212الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جمال متولى عثمان اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع لكل من السٌد / جمال متولً  -  346

تولً عثماتن اسماعٌل والسٌد / عبدالنبً متولً عثمان اسماعٌل والتولٌع علً كافه العمود مع جمٌع عثمان اسماعٌل والسٌد/ سٌد م

الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص واالهلٌه والمماولون العرب وكذلن فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع علً 

 151446برلم       24244212ن او منفردٌن ، تارٌخ : الشٌكات والصرؾ الطراؾ العمد وحك التوكٌل مجتمعٌ

برلم       24244213مصطفً رمضان أحمد رمضان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  354

244546 

برلم       24244213رمضان أحمد رمضان مراد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  351

244546 

مصطفً رمضان أحمد رمضان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االلتراض والرهن لصالح البنون او الؽٌر وله فى  -  352

سبٌل ذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهون بكافه انواعها للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه 

    24244213الح البنون او الؽٌر وله الحك فى كفاله الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : والمعنوٌه لص

 244546برلم   

رمضان أحمد رمضان مراد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االلتراض والرهن لصالح البنون او الؽٌر وله فى  -  353

لتسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهون بكافه انواعها للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه سبٌل ذلن التولٌع على عمود ا

    24244213والمعنوٌه لصالح البنون او الؽٌر وله الحك فى كفاله الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 244546برلم   

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او سامر صالح الدٌن توفٌك  ت -  354

 144645برلم       24244213منفردٌن ، تارٌخ : 

سامر صالح الدٌن توفٌك  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  355

 144645برلم       24244213منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       24244213ابراهٌم شٌهو ابو بكر ناكوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  356

244644 

برلم       24244213ابراهٌم شٌهو ابو بكر ناكوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  354

244644 

برلم       24244213ابراهٌم سٌد ابراهٌم عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  355

244644 

برلم       24244213ابراهٌم سٌد ابراهٌم عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  356

244644 
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بكر ناكوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ ابراهٌم شٌهو ابو  -  364

ابراهٌم شٌهو ابوبكر منفردا والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه السحب باسم الشركه لتحمٌك الشركه للشركاء الي 

تحمٌك ؼرض الشركه الي شرٌن منفردا ما ٌخص االلتراض البٌع شرٌكٌن من الشركاء الثالثه مجتمعٌن االٌداع  باسم الشركه ل

 244644برلم       24244213والرهن لالصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم شٌهو ابو بكر ناكوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/  -  361

ابوبكر منفردا والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه السحب باسم الشركه لتحمٌك الشركه للشركاء الي ابراهٌم شٌهو 

شرٌكٌن من الشركاء الثالثه مجتمعٌن االٌداع  باسم الشركه لتحمٌك ؼرض الشركه الي شرٌن منفردا ما ٌخص االلتراض البٌع 

 244644برلم       24244213تارٌخ : والرهن لالصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، 

ابراهٌم سٌد ابراهٌم عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ ابراهٌم  -  362

كٌن من شٌهو ابوبكر منفردا والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه السحب باسم الشركه لتحمٌك الشركه للشركاء الي شرٌ

الشركاء الثالثه مجتمعٌن االٌداع  باسم الشركه لتحمٌك ؼرض الشركه الي شرٌن منفردا ما ٌخص االلتراض البٌع والرهن لالصول 

 244644برلم       24244213الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ ابراهٌم ابراهٌم سٌد ابراهٌم عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدا -  363

شٌهو ابوبكر منفردا والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه السحب باسم الشركه لتحمٌك الشركه للشركاء الي شرٌكٌن من 

بٌع والرهن لالصول الشركاء الثالثه مجتمعٌن االٌداع  باسم الشركه لتحمٌك ؼرض الشركه الي شرٌن منفردا ما ٌخص االلتراض ال

 244644برلم       24244213الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مجاهد دمحم دمحم احمد عبد البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح /  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول منفردا بحٌث  -  364

ك له التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه تكون االعمال التً تصدر منه لصالح الشركه وضمن اؼراضها وٌح

والبنون بالسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتولٌع علٌها و استالمها وصرفها ورهن ولرض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 116246برلم       24244213

ٌكون للطرؾ االول دمحم سٌد احمد السٌد له حك البٌع  دمحم سٌد احمد السٌد الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح ان -  365

والشراء وااللتراض والرهن والتعامل مع البنون فً كافه ممتلكات الشركه وكافهع انواع التصرفات الخاصه بالشركه وحك االداره 

    24244213ٌد ، تارٌخ : والتولٌع عن الشركه فً جمٌع معاماتها من حك الشرٌن المتضامن فمط هو السٌد / دمحم سٌد احمد الس

 226644برلم   

شعٌب شاهٌن شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / االداره والتولٌع لشرٌن االول المتضامن منفردا وله حك  -  366

انواعها االلتراض من البنون والتعامل مع البنون وفتح الحسابات وله الحك فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه 

لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله 

 242566برلم       24244213الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر ، تارٌخ : 

برلم       24244213ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سٌد عبدالستار موسً  توص -  364

244536 

برلم       24244213احمد سٌد عبدالستار موسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

244536 

 244536برلم       24244213م كافه حموله ، تارٌخ : محمود صبحً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  خرج واستل -  366

 244536برلم       24244213محمود صبحً ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  444

برلم       24244213ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  441

244536 

برلم       24244213ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  442

244536 
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برلم       24244213شادٌه جاد دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  443

244536 

برلم       24244213دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شادٌه جاد  -  444

244536 

برلم       24244213احمد سٌد عبدالستار موسً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  445

244536 

برلم       24244213متضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ : احمد سٌد عبدالستار موسً  شركة تضامن  شرٌن  -  446

244536 

 244536برلم       24244213محمود صبحً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

 244536برلم       24244213محمود صبحً ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  445

برلم       24244213ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  446

244536 

برلم       24244213ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  414

244536 

برلم       24244213جاد دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  شادٌه -  411

244536 

برلم       24244213شادٌه جاد دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  412

244536 

برلم       24244213تضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ : احمد سٌد عبدالستار موسً  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  413

244536 

برلم       24244213احمد سٌد عبدالستار موسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  414

244536 

 244536برلم       24244213 محمود صبحً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ : -  415

 244536برلم       24244213محمود صبحً ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  416

برلم       24244213ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  414

244536 

برلم       24244213شعبان حسن سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  ٌوسؾ -  415

244536 

برلم       24244213شادٌه جاد دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ :  -  416

244536 

برلم       24244213امن  دخول الشرن المتضامن ، تارٌخ : شادٌه جاد دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متض -  424

244536 

احمد سٌد عبدالستار موسً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن  -  421

منه باسم الشركه و لتحمٌك  ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر\المتضامن السٌد 

اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض و 
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برلم       24244213الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

244536 

احمد سٌد عبدالستار موسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن  -  422

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و لتحمٌك \المتضامن السٌد 

و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض و  اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون

برلم       24244213الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

244536 

الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن المتضامن السٌد محمود صبحً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  اصبح اداره  -  423

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و لتحمٌك اؼراضها وفً \

لتراض و الرهن و تمثٌل التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و اال

 244536برلم       24244213الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

محمود صبحً ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر  اصبح اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن المتضامن السٌد  -  424

ن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و لتحمٌك اؼراضها وفً ٌوسؾ شعبان حس\

التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض و الرهن و تمثٌل 

 244536برلم       24244213كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ :  الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن  -  425

اسم الشركه و لتحمٌك ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه ب\المتضامن السٌد 

اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض و 

برلم       24244213الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

244536 

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن  -  426

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و لتحمٌك \المتضامن السٌد 

فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض و  اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك

برلم       24244213الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

244536 

و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن المتضامن  شادٌه جاد دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح اداره الشركه -  424

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و لتحمٌك اؼراضها \السٌد 

و الرهن و  وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض

 244536برلم       24244213تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

شادٌه جاد دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  للشرٌن المتضامن  -  425

ٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و لتحمٌك اؼراضها ٌوسؾ شعبان حسن سل\السٌد 

وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و االلتراض و الرهن و 

 244536برلم       24244213او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل 

حسام زكرٌا دمحم على  شركة تضامن  تحمٌل  اتفك اطرؾ هذا العمد علً ان تكون اعمال الشركه والتولٌع عنها للشركاء  -  426

ٌن مدٌر فنً واداري للشركه % من راس مال الشركه تعٌ 64مجتمعٌن او منفردٌن واستثناء من ذلن ٌجوز للشركاء الحائزٌن لنسبه 

ٌكون من احد الشركاء او ٌكون من ذوي الخبره فً مجال ونشاط الشركه وٌكون لهم الحك بااللتراض من البنون باسم الشركه 

ولصالحها كما اتفك اطراؾ هذا العمد  علً ان ٌكون الي شرٌكٌن من الشركاء المتضامنون من الشرٌن االول الً الشرٌن الثالث 

 236646برلم       24244213ن لهم الحك فً التعامل مع جمٌع الجهات ، تارٌخ : مجتمعٌ

حسام زكرٌا دمحم على  شركة تضامن  تحمٌل  الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  -  434

لٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتو

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون وان ٌكون للشركاء المتضامنون من الشرٌن االول الً 
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الشرٌن الثالث مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والرهن وبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً  

 236646برلم       24244213رات وكافه االصول االخري ، تارٌخ : والسٌا

عبد الهادي دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌكان موصٌٌن ودخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -  431

 161424برلم       24244213تارٌخ : 

(بالدور االرضً Aتعٌٌنه مدٌر فرع للعنوان  محل لاعه )دمحم محمود دمحم ٌوسؾ صدٌك  شركة تضامن  مدٌر فرع   -  432

 245165برلم       24244213ش االهرام الكوربه مصر الجدٌده ، تارٌخ :  25ش ابراهٌم ، 12والتراس بالعٌن 

رضً (بالدور االAمصطفً جابر احمد مصطفً عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر فرع  تعٌٌنه مدٌر فرع للعنوان  محل لاعه ) -  433

 245165برلم       24244213ش االهرام الكوربه مصر الجدٌده ، تارٌخ :  25ش ابراهٌم ، 12والتراس بالعٌن 

دمحم محمود دمحم ٌوسؾ صدٌك  شركة تضامن  مدٌر فرع  استماله السٌد/ دمحم محمود دمحم ٌوسؾ مدٌر فرع  محل لاعه  -  434

(A بالدور االرضً والتراس بالعٌن)برلم       24244213ش االهرام الكوربه مصر الجدٌده ، تارٌخ :  25م ،ش ابراهٌ 12

245165 

مصطفً جابر احمد مصطفً عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر فرع  استماله السٌد/ دمحم محمود دمحم ٌوسؾ مدٌر فرع  محل  -  435

برلم       24244213ر الجدٌده ، تارٌخ : ش االهرام الكوربه مص 25ش ابراهٌم ، 12(بالدور االرضً والتراس بالعٌن Aلاعه )

245165 

دمحم السٌد السٌد على سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد علً سلٌمان مدٌرا تنفٌذٌا للشركه  -  436

 155436برلم       24244216وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

ان  شركة تضامن  مدٌر  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد علً سلٌمان مدٌرا تنفٌذٌا للشركه دمحم السٌد السٌد على سلٌم -  434

 155436برلم       24244216وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

ذٌا للشركه دمحم السٌد السٌد على سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد علً سلٌمان مدٌرا تنفٌ -  435

 155436برلم       24244216وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

دمحم السٌد السٌد على سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر  انهاء خدمه السٌد/ دمحم السٌد السٌد علً سلٌمان مدٌرا تنفٌذٌا للشركه  -  436

 155436برلم       24244216وذلن بتمدٌم استمالته ، تارٌخ : 

 عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً دمحم -  444

لبول استماله السٌد/ دمحم محمود عثمان احمد  -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2424/2/14والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/2/2

تعٌٌن السٌد/  كرٌم عبدالعزٌز مرتجً عبدالعزٌز مدٌر لفرع الشركه تسوٌك حجازي مدٌر فرع تسوٌك وتروٌج التجمع الخامس و

 145524برلم       24244216الجٌزه مصري ، تارٌخ :  1653/3/14وتروٌج موالٌد 

دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً  -  441

لبول استماله السٌد/ دمحم محمود عثمان احمد  -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2424/2/14المصدق علٌه بتارٌخ و 2424/2/2

حجازي مدٌر فرع تسوٌك وتروٌج التجمع الخامس وتعٌٌن السٌد/  كرٌم عبدالعزٌز مرتجً عبدالعزٌز مدٌر لفرع الشركه تسوٌك 

 145524برلم       24244216تارٌخ : الجٌزه مصري ،  1653/3/14وتروٌج موالٌد 

دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً  -  442

 لبول استماله السٌد/ دمحم محمود عثمان احمد -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2424/2/14والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/2/2

حجازي مدٌر فرع تسوٌك وتروٌج التجمع الخامس وتعٌٌن السٌد/  كرٌم عبدالعزٌز مرتجً عبدالعزٌز مدٌر لفرع الشركه تسوٌك 

 145524برلم       24244216الجٌزه مصري ، تارٌخ :  1653/3/14وتروٌج موالٌد 

ماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجت -  443

لبول استماله السٌد/ دمحم محمود عثمان احمد  -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2424/2/14والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/2/2

تسوٌك حجازي مدٌر فرع تسوٌك وتروٌج التجمع الخامس وتعٌٌن السٌد/  كرٌم عبدالعزٌز مرتجً عبدالعزٌز مدٌر لفرع الشركه 

 145524برلم       24244216الجٌزه مصري ، تارٌخ :  1653/3/14وتروٌج موالٌد 
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السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بالتمرٌر المنعمد  -  444

موافمه على لبول تعٌٌن السٌد /احمد دمحم جمال احمد تمت ال 2424/2/14والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2416/12/5فى 

ابوعلً  عضو مجلس االدارة بشركه الجٌزة لصناعه الكابالت  ش م م ممثال عن شركه مصر لتأمٌنات الحٌاه كعضو ؼٌر متفرغ 

لجنسٌه موالٌد ؼٌر تنفٌذى بدال من االستاذ/ صالح عباس احمد خلٌفه بصفته  ممثال عن شركه مصر للتأمٌنات الحٌاه مصري ا

 63325برلم       24244216، تارٌخ :  1656/1/34

السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بالتمرٌر المنعمد  -  445

ٌن السٌد /احمد دمحم جمال احمد تمت الموافمه على لبول تعٌ 2424/2/14والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2416/12/5فى 

ابوعلً  عضو مجلس االدارة بشركه الجٌزة لصناعه الكابالت  ش م م ممثال عن شركه مصر لتأمٌنات الحٌاه كعضو ؼٌر متفرغ 

ؼٌر تنفٌذى بدال من االستاذ/ صالح عباس احمد خلٌفه بصفته  ممثال عن شركه مصر للتأمٌنات الحٌاه مصري الجنسٌه موالٌد 

 63325برلم       24244216، تارٌخ :  1656/1/34

عصام انٌس حنا كراس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشركاء جمٌعا  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  446

 245564برلم       24244216

جمٌعا  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عصام انٌس حنا كراس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشركاء  -  444

 245564برلم       24244216

ابراهٌم حسٌن سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره التولٌع للطرؾ االول السٌد / ابراهٌم حسٌن  -  445

ؽٌر فً التولٌع علً جمٌع العمود  سواء سٌد حسٌن منفردا وهو الممثل المانونً للشركه فً كافه تعامالتها سواء مع البنون او ال

عمود االتفاق او عمود الرهن او المروض او التولٌع علً الشٌكات البنكٌه سواء بالصرؾ او االٌداع وفتح حساب بنكً باسم الشركه 

    24244214: وله الحك فً االلرار بالصلح واالبراء واالنكار والتنازل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 246244برلم   

ابراهٌم حسٌن سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره التولٌع للطرؾ االول السٌد / ابراهٌم حسٌن  -  446

اء سٌد حسٌن منفردا وهو الممثل المانونً للشركه فً كافه تعامالتها سواء مع البنون او الؽٌر فً التولٌع علً جمٌع العمود  سو

عمود االتفاق او عمود الرهن او المروض او التولٌع علً الشٌكات البنكٌه سواء بالصرؾ او االٌداع وفتح حساب بنكً باسم الشركه 

    24244214وله الحك فً االلرار بالصلح واالبراء واالنكار والتنازل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 246244برلم   

حسٌن سٌد حسٌن خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره التولٌع للطرؾ االول السٌد / ابراهٌم حسٌن  -  454

سٌد حسٌن منفردا وهو الممثل المانونً للشركه فً كافه تعامالتها سواء مع البنون او الؽٌر فً التولٌع علً جمٌع العمود  سواء 

روض او التولٌع علً الشٌكات البنكٌه سواء بالصرؾ او االٌداع وفتح حساب بنكً باسم الشركه عمود االتفاق او عمود الرهن او الم

    24244214وله الحك فً االلرار بالصلح واالبراء واالنكار والتنازل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 246244برلم   

دٌر و شرٌن  اصبح حك االداره التولٌع للطرؾ االول السٌد / ابراهٌم حسٌن حسٌن سٌد حسٌن خلٌفه  توصٌة بسٌطة  م -  451

سٌد حسٌن منفردا وهو الممثل المانونً للشركه فً كافه تعامالتها سواء مع البنون او الؽٌر فً التولٌع علً جمٌع العمود  سواء 

واء بالصرؾ او االٌداع وفتح حساب بنكً باسم الشركه عمود االتفاق او عمود الرهن او المروض او التولٌع علً الشٌكات البنكٌه س

    24244214وله الحك فً االلرار بالصلح واالبراء واالنكار والتنازل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 246244برلم   

اجتماع الجمعٌة العامة العادٌه شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر  -  452

اوال ٌصبح تشكٌل   -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه تم االتً : 2424/1/34والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/1/12المنعمدة فى  

نائب دمحم ماهر دمحم علً  -2شٌرٌن عبدالرؤوؾ دمحم الماضً رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي  -1مجلس االداره علً النحو التالً  

 -4هشام حسن احمد ابراهٌم عضو مجلس االداره المنتدب للشئون المالٌه تنفٌذي  -3رئٌس مجلس االداره والرئٌس التنفٌذي تنفٌذي   

 145264برلم       24244214رفٌك الفهد المنصور كمال الدٌن دمحم علً رفٌك الطرزي عضو مجلس ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االداره ممثال عن شركه صمٌم المالٌه لالستثمارات  شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  -  453

دمحم علً محً الدٌن دمحم ابراهٌم عضو مجلس االداره  ممثال عن شركه اٌجبٌشان جلؾ المابضه لالستثمارات المالٌه  -5ؼٌر تنفٌذي  
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حسام بن خلدون بن بكري بركات  -4ؼٌر تنفٌذي -لس االداره  دمحم بن ضحٌان بن عبدالعزٌز الضحٌان عضو مج -6ؼٌر تنفٌذي    

مستمل -ولٌد احمد فؤاد عامر عضو مجلس االداره  -5ؼٌر تنفٌذي -عضو مجلس االداره  ممثالن عن شركه كاش است مانجمنت  

مستمل ، -اره مصطفً عبدالمنعم حسن الحٌوان عضو مجلس االد-14مستمل  -عماد حافظ مصطفً راؼب عضو مجلس االداره -6

 145264برلم       24244214تارٌخ : 

برلم       24244214ابراهٌم حسٌن سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  454

246244 

برلم       24244214ابراهٌم حسٌن سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  455

246244 

برلم       24244214حسٌن سٌد حسٌن خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  456

246244 

برلم       24244214حسٌن سٌد حسٌن خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  454

246244 

برلم       24244214عبد العزٌز عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود  -  455

154526 

برلم       24244214محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  456

154526 

برلم       24244214لطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود عبد العزٌز عبد ال -  464

154526 

برلم       24244214محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  461

154526 

برلم       24244214دٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  شركة تضامن  م -  462

154526 

برلم       24244214عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  463

154526 

برلم       24244214م كافه حموله ، تارٌخ : عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستل -  464

154526 

برلم       24244214عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  465

154526 

شركة منفردا وله فى ذلن محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن ال -  466

اوسع السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البنون 

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 

ن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  464

اوسع السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البنون 

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 

اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن محمود عبد العزٌز عبد  -  465

اوسع السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البنون 

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 
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محمود عبد العزٌز عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن  -  466

اوسع السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البنون 

 154526برلم       24244214ارٌخ : ورهن وبٌع اصول الشركة ، ت

عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن اوسع  -  444

ون السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البن

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن اوسع  -  441

واالدارنة واالستدانة من البنون  السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن اوسع  -  442

مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البنون السلطات فى ادارة الشركة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك 

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد الفتاح مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن اوسع  -  443

ة وفى حدود اؼراضها وبما ٌحمك مصلحتها وله اٌضا حك االلتراض واالدارنة واالستدانة من البنون السلطات فى ادارة الشرك

 154526برلم       24244214ورهن وبٌع اصول الشركة ، تارٌخ : 

برلم       24244214كرٌم ابراهٌم عمر سٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  444

114142 

برلم       24244214كرٌم ابراهٌم عمر سٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  445

114142 

برلم       24244214ابراهٌم عمر سٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  446

114142 

برلم       24244214ٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ابراهٌم عمر س -  444

114142 

برلم       24244214امال دمحم حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  445

114142 

برلم       24244214ضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : امال دمحم حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن مت -  446

114142 

برلم       24244214كرٌم ابراهٌم عمر سٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  454

114142 

برلم       24244214ارٌخ : كرٌم ابراهٌم عمر سٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، ت -  451

114142 

برلم       24244214ابراهٌم عمر سٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  452

114142 

برلم       24244214ابراهٌم عمر سٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  453

114142 

برلم       24244214امال دمحم حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  454

114142 
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برلم       24244214امال دمحم حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  455

114142 

من  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن  امام كرٌم ابراهٌم عمر سٌؾ  شركة تضا -  456

كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما 

و تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما فٌها ثابت او منمول ذلن للنفس وللؽٌر  ولهما فً ذلن حك توكٌل ا

 114142برلم       24244214ذكر مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

كرٌم ابراهٌم عمر سٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن  امام  -  454

الحكومٌه ولهما حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

فٌها ثابت او منمول ذلن للنفس وللؽٌر  ولهما فً ذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما 

 114142م   برل    24244214ذكر مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم عمر سٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن  امام  -  455

كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما 

منمول ذلن للنفس وللؽٌر  ولهما فً ذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما  فٌها ثابت او

 114142برلم       24244214ذكر مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن او مجتمعٌن  امام ابراهٌم عمر سٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن منفرد -  456

كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما 

 فٌها ثابت او منمول ذلن للنفس وللؽٌر  ولهما فً ذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما

 114142برلم       24244214ذكر مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

امال دمحم حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن  امام كافه  -  464

كافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن ب

ثابت او منمول ذلن للنفس وللؽٌر  ولهما فً ذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

 114142برلم       24244214مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

تضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن  امام كافه امال دمحم حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن م -  461

الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها 

ؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ثابت او منمول ذلن للنفس وللؽٌر  ولهما فً ذلن حك توكٌل او تفوٌض ال

 114142برلم       24244214مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       24244214رجب احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  462

214452 

برلم       24244214متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رجب احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن -  463

214452 

برلم       24244214محمود دمحم محمود عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  464

214452 

برلم       24244214كافه حموله ، تارٌخ : محمود دمحم محمود عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم  -  465

214452 

برلم       24244214رجب احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  466

214452 

برلم       24244214رجب احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

214452 
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برلم       24244214محمود دمحم محمود عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  465

214452 

برلم       24244214محمود دمحم محمود عبدالرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  466

214452 

  الهادى عبدالفتاح راندا دمحم -  544

 232266برلم       24244214وشاحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

 232266برلم       24244214احمد دمحم حمدى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  541

  راندا دمحم الهادى عبدالفتاح -  542

واتصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن طارق دمحم عبدالهادي و  -وشاحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن 

 232266برلم       24244214راندا دمحم الهادي مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

واتصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -تضامن احمد دمحم حمدى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن الم -  543

 232266برلم       24244214طارق دمحم عبدالهادي و راندا دمحم الهادي مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  544

او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من مجتمعٌن 

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  545

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

ن او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول البنو

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ٌكٌن االول والثانً  حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشر -  546

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214لثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : وا

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  544

او الرهن او االلتراض من مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع 

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً  حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  545

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

على العمود للشرٌكٌن االول  البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  546

ك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼل

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً  حسٌن حسٌن دمحم احمد الم -  514

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 
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اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول  البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  511

مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل 

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  512

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول البنون او اى حموق تتعلك بالبنون 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  513

او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من  مجتمعٌن

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214 والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  514

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

ون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول البن

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

رٌكٌن االول والثانً  حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للش -  515

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214الثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : و

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  516

او الرهن او االلتراض من  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  514

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

ع على العمود للشرٌكٌن االول البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌ

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  515

لك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼ

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

مٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً  حسٌن حسٌن دمحم احمد ال -  516

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول  البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  524

مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل 
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البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  521

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول  البنون او اى حموق تتعلك بالبنون

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  522

ن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من مجتمعٌ

البنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول 

 223365برلم       24244214: والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ 

حسٌن حسٌن دمحم احمد المٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً   -  523

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون فى فتح الحساب او ؼلك الحساب او السحب او االٌداع او الرهن او االلتراض من 

بنون او اى حموق تتعلك بالبنون لهم مجتمعٌن فمط وكذلن حك بٌع اصول ومنموالت الشركة والتولٌع على العمود للشرٌكٌن االول ال

 223365برلم       24244214والثانً مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

دٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : احمد لطب دسولى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح لهم حك االدارة والتولٌع منفر -  524

 243264برلم       24244214

    24244214دمحم دمحم ناصر الدٌن ابراهٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  525

 246411برلم   

برلم       24244214تارٌخ : دمحم سعٌد بشٌر عبدالكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ،  -  526

246411 

دمحم دمحم ناصر الدٌن ابراهٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك االطرؾ علً ان تكون اداره الشركه والتولٌع  -  524

ً واداري عنها للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن واستثناء من ذلن ٌجوز للشركاء الحائزٌن لنسبه ثلث  راس مال الشركه تعٌٌن مدٌر فن

للشركه ٌكون من احد الشركاء او ٌكون من ذوي الخبره فً مجال ونشاط الشركه وٌكون لهم الحك بااللتراض من البنون باسم 

الشركه ولصالحها كما اتفك اطراؾ هذا العمد  علً ان ٌكون الي شرٌكٌن من الشركاء المتضامنون من الشرٌن االول الً الشرٌن 

 246411برلم       24244214فً التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ :  الثالث مجتمعٌن لهم الحك

دمحم سعٌد بشٌر عبدالكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك االطرؾ علً ان تكون اداره الشركه والتولٌع عنها للشركاء  -  525

به ثلث  راس مال الشركه تعٌٌن مدٌر فنً واداري للشركه ٌكون مجتمعٌن او منفردٌن واستثناء من ذلن ٌجوز للشركاء الحائزٌن لنس

من احد الشركاء او ٌكون من ذوي الخبره فً مجال ونشاط الشركه وٌكون لهم الحك بااللتراض من البنون باسم الشركه ولصالحها 

ل الً الشرٌن الثالث مجتمعٌن لهم كما اتفك اطراؾ هذا العمد  علً ان ٌكون الي شرٌكٌن من الشركاء المتضامنون من الشرٌن االو

 246411برلم       24244214الحك فً التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم دمحم ناصر الدٌن ابراهٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  -  526

مل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافه اشكالهم وكذلن التعا

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون وان ٌكون للشركاء المتضامنون من الشرٌن االول الً 

ول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً  الشرٌن الثالث مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والرهن وبٌع الص

 246411برلم       24244214والسٌارات وكافه االصول االخري ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد بشٌر عبدالكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه  -  534

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون وان ٌكون للشركاء المتضامنون من الشرٌن االول الً الشرٌن الثالث 

ها العمارٌه واالراضً  والسٌارات وكافه مجتمعٌن فمط حك التولٌع علً عمود الشراء والرهن وبٌع الصول الشركه وممتلكات

 246411برلم       24244214االصول االخري ، تارٌخ : 
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شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة   -  531

ن الهٌئه العامه للرلابه المالٌه تم اعاده تشكٌل مجلس االداره م 2424/1/34والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/1/12الشركه المنعمد فً 

ؼٌر تنفٌذي( السٌد/دمحم ماهر دمحم على)نائب رئٌس -السٌد/شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى )رئٌس مجلس ادارة  -علً النحو التالً :

ممثال لشركه  -المنتدب والرئٌس التنفٌذيؼٌر تنفٌذي( االستاذه/ؼاده عبد الرؤوؾ دمحم الماضى)عضو مجلس ادارة  -مجلس ادارة

 154344برلم       24244214تنفٌذي( السٌد/ هشام ، تارٌخ : -براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه 

شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة   -  532

من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه تم اعاده تشكٌل مجلس االداره  2424/1/34والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/1/12الشركه المنعمد فً 

ؼٌر تنفٌذي( السٌد/دمحم ماهر دمحم على)نائب رئٌس -السٌد/شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى )رئٌس مجلس ادارة  -علً النحو التالً :

ممثال لشركه  -ه عبد الرؤوؾ دمحم الماضى)عضو مجلس ادارة  المنتدب والرئٌس التنفٌذيؼٌر تنفٌذي( االستاذه/ؼاد-مجلس ادارة

 154344برلم       24244214تنفٌذي( السٌد/ هشام ، تارٌخ : -براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه 

و مجلس ادارة  ممثال شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حسن احمد ابراهٌم)عض -  533

مستمل(  -ؼٌر تنفٌذي(  السٌد/مصطفى عبدالمنعم حسن الحٌوان)عضو مجلس االداره-لشركة براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه

 154344برلم       24244214مستمل( ، تارٌخ : -السٌد/دمحم صالح الدٌن دمحم عثمان السٌد )عضو مجلس االداره

دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حسن احمد ابراهٌم)عضو مجلس ادارة  ممثال شٌرٌن عبد الرؤوؾ  -  534

مستمل(  -ؼٌر تنفٌذي(  السٌد/مصطفى عبدالمنعم حسن الحٌوان)عضو مجلس االداره-لشركة براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه

 154344برلم       24244214( ، تارٌخ : مستمل-السٌد/دمحم صالح الدٌن دمحم عثمان السٌد )عضو مجلس االداره

شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ  -  535

رة والعضو اعادة تشكٌل مجلس االدارة كاالتى : السٌد/شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  رئٌس مجلس االدا-:2424ٌناٌر  12

منتدب تنفٌذى  _السٌد/دمحم ماهر دمحم على نائب رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذى  _السٌد/ هشام حسن احمد ابراهٌم عضو مجلس 

االدارة ممثال لشركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه ؼٌر تنفٌذى _السٌد/ مصطفً عبدالمنعم حسن الحٌوان عضو مجلس االدارة 

 123131برلم       24244214، تارٌخ :  4/ دمحم صالح الدٌن دمحم عثمان السٌد  عضو مجلس االدارة مستمل مستمل _ السٌد 

شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ  -  536

التى : السٌد/شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  رئٌس مجلس االدارة والعضو اعادة تشكٌل مجلس االدارة كا-:2424ٌناٌر  12

منتدب تنفٌذى  _السٌد/دمحم ماهر دمحم على نائب رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذى  _السٌد/ هشام حسن احمد ابراهٌم عضو مجلس 

مصطفً عبدالمنعم حسن الحٌوان عضو مجلس االدارة االدارة ممثال لشركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه ؼٌر تنفٌذى _السٌد/ 

 123131برلم       24244214، تارٌخ :  4مستمل _ السٌد / دمحم صالح الدٌن دمحم عثمان السٌد  عضو مجلس االدارة مستمل 

    24244214محمود فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  534

 236365برلم   

    24244214محمود فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  535

 236365برلم   

    24244214محمود فضل هللا حماده دمحم الزؼبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  536

 236365برلم   

برلم       24244215عصام عبد الفتاح عبد العلٌم نجم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  544

165433 

برلم       24244215خلود عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  541

165433 

برلم       24244215صام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌن متضامن ، تارٌخ : شروق ع -  542

165433 
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برلم       24244215عصام عبد الفتاح عبد العلٌم نجم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  543

165433 

برلم       24244215رٌن متضامن  اصبحت شرٌن متضامن ، تارٌخ : خلود عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  ش -  544

165433 

برلم       24244215شروق عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  545

165433 

ثالثه المتضامنٌن االداره والتولٌع عصام عبد الفتاح عبد العلٌم نجم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / للشركاء ال -  546

مجتمعٌن او منفردٌن فى كل او بعض ما ٌخص امور الشركه حٌث ٌكونون هم الممثلٌن المانونٌٌن للشركه والصحاب المدارس التى 

ولطاع ٌدٌرونها كما ٌكون لهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام 

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشكات وفتح 

 165433برلم       24244215وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  اصبح / للشركاء الثالثه المتضامنٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او خلود عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌط -  544

منفردٌن فى كل او بعض ما ٌخص امور الشركه حٌث ٌكونون هم الممثلٌن المانونٌٌن للشركه والصحاب المدارس التى ٌدٌرونها كما 

ومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال ٌكون لهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحك

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشكات وفتح وؼلك 

 165433برلم       24244215الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

شروق عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / للشركاء الثالثه المتضامنٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن  -  545

او منفردٌن فى كل او بعض ما ٌخص امور الشركه حٌث ٌكونون هم الممثلٌن المانونٌٌن للشركه والصحاب المدارس التى ٌدٌرونها 

ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال كما ٌكون لهم التعامل باسم الشركه و

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشكات وفتح وؼلك 

 165433برلم       24244215: الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ 

عصام عبد الفتاح عبد العلٌم نجم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  546

اؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

ٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد وتحوٌل وب

او باالجل وكذلن لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً بٌع السٌارات باسم المدرسه وكذلن فى التولٌع امام الشهر العماري على 

 165433برلم       24244215ه ومدارسها وكذلن التعامل مع هٌئه ، تارٌخ : شهادات الخبرة للعاملٌن بالشرك

خلود عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها  -  554

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع  ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض

وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل 

شهادات الخبرة  وكذلن لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً بٌع السٌارات باسم المدرسه وكذلن فى التولٌع امام الشهر العماري على

 165433برلم       24244215للعاملٌن بالشركه ومدارسها وكذلن التعامل مع هٌئه ، تارٌخ : 

شروق عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها  -  551

د مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌ

وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل 

التولٌع امام الشهر العماري على شهادات الخبرة وكذلن لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً بٌع السٌارات باسم المدرسه وكذلن فى 

 165433برلم       24244215للعاملٌن بالشركه ومدارسها وكذلن التعامل مع هٌئه ، تارٌخ : 

عصام عبد الفتاح عبد العلٌم نجم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االبنٌه التعلٌمٌه ووزاره التربٌه والتعلٌم وادارتها المختلفه  -  552

ل ما سبك حك للشركاء الثالثه المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله التولٌع على عمود االلتراض او الشراء او الرهن او وك

البٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً باسم الشركه ولصالحها فٌكون للشركاء الثالثه مجتمعٌن ولكل منهم حك توكٌل 

 165433برلم       24244215او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  او تفوٌض الؽٌر فً كل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

خلود عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االبنٌه التعلٌمٌه ووزاره التربٌه والتعلٌم وادارتها المختلفه وكل ما  -  553

لتراض او الشراء او الرهن او البٌع سبك حك للشركاء الثالثه المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله التولٌع على عمود اال

الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً باسم الشركه ولصالحها فٌكون للشركاء الثالثه مجتمعٌن ولكل منهم حك توكٌل او 

 165433برلم       24244215تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  االبنٌه التعلٌمٌه ووزاره التربٌه والتعلٌم وادارتها المختلفه وكل شروق عصام عبدالفتاح  توصٌة بسٌط -  554

ما سبك حك للشركاء الثالثه المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله التولٌع على عمود االلتراض او الشراء او الرهن او البٌع 

ولصالحها فٌكون للشركاء الثالثه مجتمعٌن ولكل منهم حك توكٌل او الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً باسم الشركه 

 165433برلم       24244215تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 231426برلم       24244215مصطفى  فؤاد الكفراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  555

 231426برلم       24244215فراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : هشام مصطفى فؤاد الك -  556

مصطفى  فؤاد الكفراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول السٌد/ مصطفً فؤاد  -  554

مكتب والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة وفى حدود اؼراض الكفراوي  منفردا وٌجوز ان ٌكون مجتمعا مع شركائه فى العمد فى ادارة ال

الشركة وٌحك التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله اوسع السلطات فى ذلن كما ٌحك ان ٌكون للسٌد/ عمر مصطفى 

االول ، تارٌخ :  فؤاد الكفراوى التعامل منفردا مع كافة الجهات والتعالد والتولٌع باسم الشركة فى حالة عدم وجود الطرؾ

 231426برلم       24244215

هشام مصطفى فؤاد الكفراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول السٌد/ مصطفً  -  555

كة وفى حدود فؤاد الكفراوي  منفردا وٌجوز ان ٌكون مجتمعا مع شركائه فى العمد فى ادارة المكتب والتعالد مع الؽٌر باسم الشر

اؼراض الشركة وٌحك التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله اوسع السلطات فى ذلن كما ٌحك ان ٌكون للسٌد/ عمر 

مصطفى فؤاد الكفراوى التعامل منفردا مع كافة الجهات والتعالد والتولٌع باسم الشركة فى حالة عدم وجود الطرؾ االول ، تارٌخ : 

 231426م   برل    24244215

برلم       24244215السٌد احمد الرفاعى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  556

153646 

برلم       24244215السٌد احمد الرفاعى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  564

153646 

برلم       24244215د احمد الرفاعى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : السٌ -  561

153646 

    24244215دمحم السٌد عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  562

 153646برلم   

    24244215لعلٌم عفٌفى الصٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم السٌد عبد ا -  563

 153646برلم   

    24244215دمحم السٌد عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  564

 153646برلم   

    24244215السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  السٌد احمد الرفاعى -  565

 153646برلم   

    24244215السٌد احمد الرفاعى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  566

 153646برلم   

    24244215فاعى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : السٌد احمد الر -  564

 153646برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

دمحم السٌد عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  565

 153646برلم       24244215

دمحم السٌد عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  566

 153646برلم       24244215

دمحم السٌد عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  544

 153646برلم       24244215

 145216برلم       24244215دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  541

 145216برلم       24244215دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  542

 145216برلم       24244215مضان عطٌه فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : سهام ر -  543

 145216برلم       24244215سهام رمضان عطٌه فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

 145216برلم       24244215فاه ، تارٌخ : مخلؾ جنٌدى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للو -  545

 145216برلم       24244215مخلؾ جنٌدى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  546

دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،  -  544

 145216برلم       24244215تارٌخ : 

دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،  -  545

 145216برلم       24244215تارٌخ : 

متضامن ، تارٌخ  سهام رمضان عطٌه فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن -  546

 145216برلم       24244215: 

سهام رمضان عطٌه فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ  -  554

 145216برلم       24244215: 

شرٌن متضامن ، تارٌخ :  مخلؾ جنٌدى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً -  551

 145216برلم       24244215

مخلؾ جنٌدى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  552

 145216برلم       24244215

واصبح   حك االدارة   -تضامن دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن الم -  553

والتولٌع للشرٌن دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبدالحمٌد وسهام رمضان عطٌه مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما ان ٌوكال ؼٌرهم فً ذلن كما 

لهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وٌجوز لهم 

ٌن او توكٌل مدٌر للشركه وتحدٌد سلطاته ومكفاته بعمد مستمل ولهما منفردٌن  الحك فً فتح وؼلك الحسابات بالبنون والمصارؾ تعٌ

والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، 

 145216برلم       24244215تارٌخ : 

واصبح   حك االدارة   -دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  554

والتولٌع للشرٌن دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبدالحمٌد وسهام رمضان عطٌه مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما ان ٌوكال ؼٌرهم فً ذلن كما 

الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وٌجوز لهم لهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

تعٌٌن او توكٌل مدٌر للشركه وتحدٌد سلطاته ومكفاته بعمد مستمل ولهما منفردٌن  الحك فً فتح وؼلك الحسابات بالبنون والمصارؾ 

ت الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واصدار خطابات وشهادا

 145216برلم       24244215تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

واصبح   حك االدارة والتولٌع   -سهام رمضان عطٌه فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  555

معٌن او منفردٌن  ولهما ان ٌوكال ؼٌرهم فً ذلن كما لهم كافه للشرٌن دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبدالحمٌد وسهام رمضان عطٌه مجت

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وٌجوز لهم تعٌٌن او 

ات بالبنون والمصارؾ والسحب توكٌل مدٌر للشركه وتحدٌد سلطاته ومكفاته بعمد مستمل ولهما منفردٌن  الحك فً فتح وؼلك الحساب

واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

 145216برلم       24244215

ك االدارة والتولٌع واصبح   ح  -سهام رمضان عطٌه فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  556

للشرٌن دمحم مخلؾ جنٌدي دمحم عبدالحمٌد وسهام رمضان عطٌه مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما ان ٌوكال ؼٌرهم فً ذلن كما لهم كافه 

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وٌجوز لهم تعٌٌن او 

لشركه وتحدٌد سلطاته ومكفاته بعمد مستمل ولهما منفردٌن  الحك فً فتح وؼلك الحسابات بالبنون والمصارؾ والسحب توكٌل مدٌر ل

واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

 145216برلم       24244215

واصبح   حك االدارة والتولٌع للشرٌن دمحم   -دى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن مخلؾ جنٌ -  554

مخلؾ جنٌدي دمحم عبدالحمٌد وسهام رمضان عطٌه مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما ان ٌوكال ؼٌرهم فً ذلن كما لهم كافه السلطات 

صدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وٌجوز لهم تعٌٌن او توكٌل لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً ت

مدٌر للشركه وتحدٌد سلطاته ومكفاته بعمد مستمل ولهما منفردٌن  الحك فً فتح وؼلك الحسابات بالبنون والمصارؾ والسحب 

البنون والمصارؾ ، تارٌخ :  واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع

 145216برلم       24244215

واصبح   حك االدارة والتولٌع للشرٌن دمحم   -مخلؾ جنٌدى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  555

ن كما لهم كافه السلطات مخلؾ جنٌدي دمحم عبدالحمٌد وسهام رمضان عطٌه مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما ان ٌوكال ؼٌرهم فً ذل

لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وٌجوز لهم تعٌٌن او توكٌل 

مدٌر للشركه وتحدٌد سلطاته ومكفاته بعمد مستمل ولهما منفردٌن  الحك فً فتح وؼلك الحسابات بالبنون والمصارؾ والسحب 

ع علً الشٌكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : واالٌداع والتولٌ

 145216برلم       24244215

عادل حسٌن مصطفى ظاظا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  556

لعال احمد و عادل حسٌن مصطفى ظاظا   ممدوح محمود زاٌد حسن مجتمعٌن اومنفردٌن ولهم حك  للشرٌكٌن   طلعت دمحمعبدا

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

جتماعٌة ومصلحة الجمارن وادارات المرور ووزارة السٌاحة   وكذلن اشكالهم  واما السجل التجارى والؽرفة التجارٌة والتامٌنات اال

 236414برلم       24244216التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و  اٌداع وفتح ، تارٌخ : 

سمٌة عادل حسٌن مصطفى ظاظا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الر -  564

للشرٌكٌن   طلعت دمحمعبدالعال احمد و عادل حسٌن مصطفى ظاظا   ممدوح محمود زاٌد حسن مجتمعٌن اومنفردٌن ولهم حك  

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

لؽرفة التجارٌة والتامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الجمارن وادارات المرور ووزارة السٌاحة   وكذلن اشكالهم  واما السجل التجارى وا

 236414برلم       24244216التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و  اٌداع وفتح ، تارٌخ : 

ت و خطابات وشهادات الضمان عادل حسٌن مصطفى ظاظا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار الشٌكا -  561

وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

برلم       24244216والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

236414 

مصطفى ظاظا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار الشٌكات و خطابات وشهادات الضمان  عادل حسٌن -  562

وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

برلم       24244216عض ماذكر ، تارٌخ : والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او ب

236414 
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 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

جمال حسن طه الخولً  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعٌٌنه مدٌر فرع دمٌاط بدال من دمحم كرٌم سالمه ، تارٌخ :  -  563

 164441برلم       24244216

من دمحم كرٌم سالمه ، تارٌخ :  دمحم السٌد عمر عسر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعٌٌنه مدٌر فرع دمٌاط بدال -  564

 164441برلم       24244216

جمال حسن طه الخولً  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا وهو الممثل المانونً والشرٌن  -  565

والجمٌع لهم حك االداره والتولٌع المتضامن السٌد/ السٌد دمحم السٌد عسر منفردا والشرٌن السٌد/ مصطفً دمحم السٌد عمر منفردا 

منفردٌن  امام جمٌع المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكل ما ٌخص اعمال الشركه وكذلن لهم الحك منفردٌن فً توكٌل المحامٌن 

بجمٌع المضاٌا التً ترفع من او علً الشركه امام جمٌع المحاكم وكل ما ٌخص اعمال الشركه وتفوٌض وتوكٌل المحاسبٌن 

 164441برلم       24244216مانونٌٌن ورفع جمٌع المضاٌا التً تخص الشركه ، تارٌخ : ال

دمحم السٌد عمر عسر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا وهو الممثل المانونً والشرٌن  -  566

طفً دمحم السٌد عمر منفردا والجمٌع لهم حك االداره والتولٌع المتضامن السٌد/ السٌد دمحم السٌد عسر منفردا والشرٌن السٌد/ مص

منفردٌن  امام جمٌع المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكل ما ٌخص اعمال الشركه وكذلن لهم الحك منفردٌن فً توكٌل المحامٌن 

وتفوٌض وتوكٌل المحاسبٌن بجمٌع المضاٌا التً ترفع من او علً الشركه امام جمٌع المحاكم وكل ما ٌخص اعمال الشركه 

 164441برلم       24244216المانونٌٌن ورفع جمٌع المضاٌا التً تخص الشركه ، تارٌخ : 

جمال حسن طه الخولً  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  امام جمٌع المحاكم وكذلن بما ٌروه فً صالح الشركه ولهم حك  -  564

بته والمنموله وشراء وبٌع السٌارات ولهم الحك منفردٌن فً  فتح الحسابات االلتراض والرهن ولهم حك بٌع وشراء االصول الثا

الدائنه والمدٌنه والسحب واالٌداع بجمٌع البنون وفتح االعتمادات المستندٌه والبنكٌه والتحوٌالت بجمٌع البنون ولهم الحك فى اجراء 

وع الى مكان وفتح فروع جدٌده ولهم الحك فى تفوٌض وتوكٌل التعدٌالت التً  ٌروها فى صالح الشركه ونمل الممر الرئٌسى او الفر

 164441برلم       24244216الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم السٌد عمر عسر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  امام جمٌع المحاكم وكذلن بما ٌروه فً صالح الشركه ولهم حك  -  565

ء االصول الثابته والمنموله وشراء وبٌع السٌارات ولهم الحك منفردٌن فً  فتح الحسابات االلتراض والرهن ولهم حك بٌع وشرا

الدائنه والمدٌنه والسحب واالٌداع بجمٌع البنون وفتح االعتمادات المستندٌه والبنكٌه والتحوٌالت بجمٌع البنون ولهم الحك فى اجراء 

رئٌسى او الفروع الى مكان وفتح فروع جدٌده ولهم الحك فى تفوٌض وتوكٌل التعدٌالت التً  ٌروها فى صالح الشركه ونمل الممر ال

 164441برلم       24244216الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

برلم       24244216اٌمن دمحم ابراهٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  566

226235 

برلم       24244216ٌنهم دمحم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عصام ز -  644

226235 

اٌمن دمحم ابراهٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االداره و التولٌع منفردا فً تمثل الشركه امام  -  641

الجهات الخاصه بالشركه كما ان له و التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات  المضاء وله الحك فً التصالح والتنازل عن كافه

الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌة و المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال و التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

لتراض و الرهن و البٌع و الشراء و الرهن الصول التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات التضامن و اال

الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضى و السٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 226235برلم       24244216

لتولٌع منفردا فً تمثل الشركه امام المضاء عصام زٌنهم دمحم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االداره و ا -  642

وله الحك فً التصالح والتنازل عن كافه الجهات الخاصه بالشركه كما ان له و التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و 

اٌداع و التولٌع على  الؽٌر الحكومٌة و المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال و التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات التضامن و االلتراض و الرهن و البٌع و الشراء و الرهن الصول الشركه و 

برلم       24244216ممتلكاتها العمارٌه و االراضى و السٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

226235 
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 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

عادل بخٌت منصور دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع  -  643

علً الشٌكات وفتح الحسابات وؼٌرهات موكله الً الشرٌن الثانً المتضامن السٌد/عادل بخٌت منصور منفردا وله كافه السلطات 

لدى جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌربً فى كل او بعض ما والصالحٌات فٌما بتعلك بالشركه 

 145226برلم       24244216ذكر . ، تارٌخ : 

عادل بخٌت منصور دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع  -  644

الحسابات وؼٌرهات موكله الً الشرٌن الثانً المتضامن السٌد/عادل بخٌت منصور منفردا وله كافه السلطات علً الشٌكات وفتح 

والصالحٌات فٌما بتعلك بالشركه لدى جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌربً فى كل او بعض ما 

 145226برلم       24244216ذكر . ، تارٌخ : 

عادل بخٌت منصور دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع  -  645

علً الشٌكات وفتح الحسابات وؼٌرهات موكله الً الشرٌن الثانً المتضامن السٌد/عادل بخٌت منصور منفردا وله كافه السلطات 

جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌربً فى كل او بعض ما  والصالحٌات فٌما بتعلك بالشركه لدى

 145226برلم       24244216ذكر . ، تارٌخ : 

عادل بخٌت منصور دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع  -  646

سابات وؼٌرهات موكله الً الشرٌن الثانً المتضامن السٌد/عادل بخٌت منصور منفردا وله كافه السلطات علً الشٌكات وفتح الح

والصالحٌات فٌما بتعلك بالشركه لدى جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌربً فى كل او بعض ما 

 145226برلم       24244216ذكر . ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  644

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ٌن دخول شر -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  645

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  646

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  -  614

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  611

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  612

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -ٌن موصً مذكور بالعمد منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شر -  613

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  614

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -صر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد منت -  615

 244264برلم       24244216موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن  -منتصر باهلل دمحم احمد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  616

 244264برلم       24244216وصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : م

عٌاد فٌكتور عٌاد فلتس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االداره والتولٌع منفردا بشرط ان تكون االعمال  -  614

دارٌه والمضائٌه على التى تصدر منه بعنوان واسم الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات اال
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اختالؾ درجاتها والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه والمؤسسات والشركات ومنشأت االفراد كل منها على اختالؾ انواعها وله 

برلم       24244216الحك فى التولٌع علً عمود االلتراض والرهن بكافه انواعه للنفس وللؽٌر والتوكٌل لصالح البنون ، تارٌخ : 

244544 

  366بموجب محضر مجلس اداره الشركة رلم  -احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  615

الؽاء اعتماد  تولٌع - 1 -والمصدق علٌه من االداره العامه لشئون االفراد بوزاره التموٌن والتجاره والداخلٌه :  2424/ 1/ 26فى

رئٌس لطاع محطه استمبال الزٌوت والشحوم علً كافه المعامالت والمحررات البنكٌه لدي -الرازق دمحم خلٌل السٌد  االستاذ/ دمحم عبد

نائب رئٌس لطاع محطه استمبال الزٌوت والشحوم  -واعتماد تولٌع السٌد االستاذ/ ناجً فرج عبدالعزٌز دمحم  -2البنون تولٌع اول 

 64644برلم       24244216البنون لحسابات ، تارٌخ : علً كافه المعامالت والمحررات البنكٌه لدي 

  366بموجب محضر مجلس اداره الشركة رلم  -احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  616

الؽاء اعتماد  تولٌع - 1 -والمصدق علٌه من االداره العامه لشئون االفراد بوزاره التموٌن والتجاره والداخلٌه :  2424/ 1/ 26فى

رئٌس لطاع محطه استمبال الزٌوت والشحوم علً كافه المعامالت والمحررات البنكٌه لدي -السٌد  االستاذ/ دمحم عبدالرازق دمحم خلٌل 

شحوم نائب رئٌس لطاع محطه استمبال الزٌوت وال -واعتماد تولٌع السٌد االستاذ/ ناجً فرج عبدالعزٌز دمحم  -2البنون تولٌع اول 

 64644برلم       24244216علً كافه المعامالت والمحررات البنكٌه لدي البنون لحسابات ، تارٌخ : 

احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  محطه استمبال الزٌوت والشحوم تولٌع اول بدال  -  624

مدٌر عام االستالم بمحطه استمبال الزٌوت والشحوم علً كافه  -طلعت دمحم ناصر اعتماد تولٌع السٌد االستاذ/  -ثالثا   -تولٌع ثان 

برلم       24244216المعامالت والمحررات البنكٌه لدي البنون لحسابات محطه استمبال الزٌوت والشحوم تولع ثان ، تارٌخ : 

64644 

رة  محطه استمبال الزٌوت والشحوم تولٌع اول بدال احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  621

مدٌر عام االستالم بمحطه استمبال الزٌوت والشحوم علً كافه  -اعتماد تولٌع السٌد االستاذ/ طلعت دمحم ناصر  -ثالثا   -تولٌع ثان 

برلم       24244216ارٌخ : المعامالت والمحررات البنكٌه لدي البنون لحسابات محطه استمبال الزٌوت والشحوم تولع ثان ، ت

64644 

 66234برلم       24244216حسن عبدالموجود دمحمسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  622

 66234برلم       24244216حسن عبدالموجود دمحمسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  623

 66234برلم       24244216د الموجود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : عادل حسن عب -  624

 66234برلم       24244216عادل حسن عبد الموجود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  625

داره والتولٌع للشركاء السٌد عبد الموجود  دمحم  وعادل حسن عبدالموجود دمحمسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح اال -  626

حسن عبدالموجود و ولٌد حمدي عبدالموجود دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا المروض من البنون او اي جهه اخري او الرهن 

 66234برلم       24244216فٌكون التولٌع علٌها من جمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حسن عبدالموجود دمحمسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع للشركاء السٌد عبد الموجود  دمحم  وعادل  -  624

حسن عبدالموجود و ولٌد حمدي عبدالموجود دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا المروض من البنون او اي جهه اخري او الرهن 

 66234برلم       24244216اء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : فٌكون التولٌع علٌها من جمٌع الشرك

عادل حسن عبد الموجود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع للشركاء السٌد عبد الموجود  دمحم   -  625

ن او اي جهه اخري او وعادل حسن عبدالموجود و ولٌد حمدي عبدالموجود دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا المروض من البنو

 66234برلم       24244216الرهن فٌكون التولٌع علٌها من جمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عادل حسن عبد الموجود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع للشركاء السٌد عبد الموجود  دمحم   -  626

عبدالموجود دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا المروض من البنون او اي جهه اخري او وعادل حسن عبدالموجود و ولٌد حمدي 

 66234برلم       24244216الرهن فٌكون التولٌع علٌها من جمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ن االستاذ/احمد دمحم اشرؾ احمد اشرؾ ابوالوفا مروان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون التولٌع منفردا لكل م -  634

مروان بصفته رئٌس مجلس االداره وٌكون التولٌع مزدوجا لالستاذ/ اٌمن احمد لطفى امام واكد بصفته العضو المنتدب للشركه تولٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

اذة/لجٌن او االستاذ/احمد دمحم عبدالكرٌم شبانه او االست -وعلى ان ٌكون التولٌع الثانً مع اٌا من االستاذ/جرجس مرلص اسعد -اول 

حسٌن دمحم الحموى وذلن دون االخالل بالممرر سابما بصالحٌات التولٌع عن الشركة امام البنون داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، 

 232351برلم       24244216تارٌخ : 

خ عالء الدٌن سلٌمان حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر مجلس االداره المنعمد بتارٌ -  631

اوال تعٌٌن السٌد/ خالد دمحم نبٌل مصري  -تم االتً : 2424/2/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2424/2/13

عضو مجلس االداره عن شركه مٌدي ترٌد للتجارة  بدال  24111164145235بطاله رلم لومً  1641/11/15الجنسٌه موالٌد 

منح حك التولٌع علً  4ؽاء التولٌع الممنوح للسٌد/ كرٌم رافت عبدالمنعم لابٌل المدٌر المالً ثانٌا ال -من السٌد/ خالد دمحم فرٌد 

 66155برلم       24244216الشٌكات وامام البنون لكافه التعامالت البنكٌه والمصرفٌه الثنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

موجب محضر مجلس االداره المنعمد بتارٌخ عالء الدٌن سلٌمان حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ب -  632

اوال تعٌٌن السٌد/ خالد دمحم نبٌل مصري  -تم االتً : 2424/2/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2424/2/13

 عضو مجلس االداره عن شركه مٌدي ترٌد للتجارة  بدال 24111164145235بطاله رلم لومً  1641/11/15الجنسٌه موالٌد 

منح حك التولٌع علً  4ثانٌا الؽاء التولٌع الممنوح للسٌد/ كرٌم رافت عبدالمنعم لابٌل المدٌر المالً  -من السٌد/ خالد دمحم فرٌد 

 66155برلم       24244216الشٌكات وامام البنون لكافه التعامالت البنكٌه والمصرفٌه الثنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

المهندس / عالء الدٌن  -1نٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من الساده االتً اسمائهم : عالء الدٌن سلٌمان حس -  633

مدٌر عام الشركه و االستاذ/ تامر دمحم ابوالسعود  -رئٌس مجلس االداره و االستاذ/ مصطفً احمد سامً بدٌر -سلٌمان حسنٌن 

 66155برلم       24244216ابوطالب ، تارٌخ : 

المهندس / عالء الدٌن  -1ٌن سلٌمان حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من الساده االتً اسمائهم : عالء الد -  634

مدٌر عام الشركه و االستاذ/ تامر دمحم ابوالسعود  -رئٌس مجلس االداره و االستاذ/ مصطفً احمد سامً بدٌر -سلٌمان حسنٌن 

 66155برلم       24244216ابوطالب ، تارٌخ : 

دمحم على حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع لكال من الطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن او  -  635

منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدرمنهما لتحمٌك ؼرض الشركه ضمن اؼراضها وبعنوانها ما عدا اٌة تصرفات  لانونٌه 

الحك -الحصول على لرض للشركهحٌث ان المنفرد بهذه االعمال الطرؾ الثانً فمط اخرى من رهن اوبٌع عمارات الشركه او 

للطرؾ الثانً منفردا لهذه االعمال السٌد / دمحم علً حامد دمحم التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً 

 243664برلم       24244216الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك ، تارٌخ : 

دمحم على حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل  -  636

 243664برلم       24244216ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الشرٌن المتضامن اسامه توفٌك فرج مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  634

 234354برلم       24244224وله حك االلتراض من البنون منفردا ، تارٌخ : 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  635

135656 

برلم       24244224بوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ا -  636

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  644

135656 

برلم       24244224طة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌ -  641

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  642

135656 
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برلم       24244224ن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌ -  643

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  644

135656 

   برلم    24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  645

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  646

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  644

135656 

برلم       24244224شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  ابو العال عباس على  -  645

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  646

135656 

برلم       24244224ن المتضامن ، تارٌخ : ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌ -  654

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  651

135656 

   برلم    24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  652

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  653

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  654

135656 

برلم       24244224توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابو العال عباس على   -  655

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  656

135656 

برلم       24244224خول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  د -  654

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  655

135656 

برلم       24244224خ : احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌ -  656

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  664

135656 
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برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  661

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  662

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  663

135656 

برلم       24244224اس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عب -  664

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  665

135656 

برلم       24244224تضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن م -  666

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  664

135656 

برلم       24244224تارٌخ : انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ،  -  665

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  666

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  644

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  641

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  642

135656 

برلم       24244224ٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  توصٌة بس -  643

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  644

135656 

برلم       24244224امن ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتض -  645

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  646

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  644

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  645

135656 
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 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  646

135656 

برلم       24244224ً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس عل -  654

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  651

135656 

برلم       24244224دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :   عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  652

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  653

135656 

برلم       24244224رٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تا -  654

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  655

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  656

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  654

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  655

135656 

برلم       24244224عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  عبٌر  ابوالعال -  656

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  664

135656 

برلم       24244224ن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  661

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  662

135656 

برلم       24244224امن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتض -  663

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  664

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  665

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  666

135656 
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 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  664

135656 

برلم       24244224ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم   -  665

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  666

135656 

برلم       24244224ٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بس -  444

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  441

135656 

برلم       24244224ٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشر -  442

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  443

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  445

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  446

135656 

برلم       24244224س على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابو العال عبا -  444

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  445

135656 

برلم       24244224الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول -  446

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  414

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  411

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  412

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  413

135656 

برلم       24244224س على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابو العال عبا -  414

135656 
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 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  415

135656 

برلم       24244224دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  416

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  414

135656 

برلم       24244224ٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تار -  415

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  416

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  424

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  421

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  422

135656 

برلم       24244224عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد  ابوالعال  -  423

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  424

135656 

برلم       24244224متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  425

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  426

135656 

برلم       24244224من ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضا -  424

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  425

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  426

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  434

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  431

135656 

برلم       24244224كة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  شر -  432

135656 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  433

135656 

برلم       24244224المتضامن ، تارٌخ :  انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن -  434

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  435

135656 

م   برل    24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  436

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  434

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  435

135656 

برلم       24244224اس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : انور ابو العال عب -  436

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

135656 

برلم       24244224ن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضام -  441

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  442

135656 

برلم       24244224تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ،  -  443

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  445

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  446

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

135656 

برلم       24244224 عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال -  445

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  446

135656 

برلم       24244224ٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شر -  454

135656 
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 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  451

135656 

برلم       24244224تضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن الم -  452

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  453

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  454

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  455

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  456

135656 

برلم       24244224ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  دمحم  -  454

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  455

135656 

برلم       24244224ضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة ت -  456

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

135656 

برلم       24244224شرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول ال -  461

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  462

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  463

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  465

135656 

برلم       24244224ال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابو الع -  466

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

135656 

برلم       24244224دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :   ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  465

135656 
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برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  466

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  441

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  442

135656 

برلم       24244224ال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : ابو الع -  443

135656 

برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  444

135656 

برلم       24244224دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :   ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  445

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  446

135656 

برلم       24244224رٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تا -  444

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  445

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  446

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  454

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  451

135656 

برلم       24244224عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  احمد  ابوالعال -  452

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  453

135656 

برلم       24244224ن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  454

135656 

برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  455

135656 

برلم       24244224امن ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتض -  456

135656 
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برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  454

135656 

   برلم    24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  455

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  456

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

135656 

برلم       24244224س  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : انور ابو العال عبا -  461

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  462

135656 

برلم       24244224لشرٌن المتضامن ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول ا -  463

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  465

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  466

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  464

135656 

برلم       24244224عال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : انور ابو ال -  465

135656 

برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  466

135656 

برلم       24244224امن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  544

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  541

135656 

برلم       24244224تارٌخ :  عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، -  542

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  543

135656 

 برلم      24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  544

135656 
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برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  545

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  546

135656 

برلم       24244224عال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوال -  544

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  545

135656 

برلم       24244224شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة   -  546

135656 

برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  514

135656 

برلم       24244224متضامن ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن ال -  511

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  512

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  513

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  514

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  515

135656 

برلم       24244224  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم -  516

135656 

برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  514

135656 

 135656برلم       24244224بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة -  515

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  516

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  524

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  521

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  522

 135656برلم       24244224علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  دمحم  ابوالعال عباس -  523

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  524

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  525
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 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  526

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  524

 135656برلم       24244224امن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : ابو العال عباس على  شركة تض -  525

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  526

 135656  برلم     24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  534

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  531

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  532

 135656برلم       24244224رٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  533

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  534

 135656برلم       24244224ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  535

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  536

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  534

 135656برلم       24244224ضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  535

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  536

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  541

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  542

 135656برلم       24244224من  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضا -  543

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  545

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  546

 135656برلم       24244224احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

 135656برلم       24244224وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  ت -  545

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  546

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  554

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  551

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  552

 135656برلم       24244224ة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌط -  553
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  554

 135656 برلم      24244224انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  555

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  556

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  554

 135656برلم       24244224تضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن م -  555

 135656برلم       24244224انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  556

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  564

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  561

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  562

 135656برلم       24244224شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :   عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة -  563

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  564

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  565

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  566

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  564

 135656برلم       24244224توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : عبٌر  ابوالعال عباس علً   -  565

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  566

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

 135656برلم       24244224عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  541

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  542

 135656برلم       24244224 عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال -  543

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

 135656برلم       24244224ه ، تارٌخ : دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفا -  545

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  546

 135656برلم       24244224دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  544

  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه دمحم -  545

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله 

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  546

لتصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها ا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

ة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدار -  554

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  551

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224بنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع ال

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  552

فات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصر

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

ن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  553

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224دٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تع

 135656برلم   

ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  554

ه الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء ول

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  555

ً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك ف

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر ابو العال عباس على  توص -  556

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224ت الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفا

135656 

ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  554

لً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن با

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

للمدٌر ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه و -  555

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر ابو العال  -  556

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ :  البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء

135656 

ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  564

ضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره مح

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

من ٌنوب عنه وللمدٌر ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او ل -  561

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  562

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او االلتراض وله 

135656 

ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  563

فات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصر

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر   ابو العال عباس على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع -  564

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

  برلم     24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

ابو العال عباس على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  565

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او 

135656 

احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  566

عها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انوا

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  -  564

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224رٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تا

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  565

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  566

رام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً اب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

كة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه احمد  ابوالعال عباس علً  شر -  644

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224ت الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفا

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  641

ذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون ا

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

ٌنوب عنه  احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن -  642

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  643

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224ه الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض ول

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  644

ا التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌه

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

دارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك اال -  645

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  646

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع 

 135656برلم   

احمد  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  644

تصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه ال

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  645

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224ٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعد

135656 

انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  646

الحك فً التعامل مع  الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله
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برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  614

فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك 

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر انور ابو العال عباس  ت -  611

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224فات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصر

135656 

انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  612

بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن 

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

نه وللمدٌر انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب ع -  613

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

بو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر انور ا -  614

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً 

135656 

انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  615

ره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضا

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

دا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفر -  616

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  614

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 

برلم       24244224راض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : البنون بالرهن او االلت

135656 

انور ابو العال عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر  -  615

ها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌ

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

ة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه وللمدٌر انور ابو العال عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدار -  616

الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً التعامل مع 
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 178 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       24244224البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

135656 

عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  624

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224بنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع ال

 135656برلم   

عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  621

فات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصر

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

ن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  622

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224دٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تع

 135656برلم   

عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  623

اء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشرك

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  624

دٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللم

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

 عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه عبٌر  ابوالعال -  625

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224اء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجر

 135656برلم   

عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  626

ضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات ال

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

منفردا او لمن ٌنوب عنه  عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  -  624

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656 برلم  

عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  625

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ :  التعامل مع البنون بالرهن

 135656برلم   

عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  626

انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

صبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه عبٌر  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ا -  634

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه 

 135656برلم   

عبٌر  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  631

فً  وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  632

ً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك ف

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه   دمحم  ابوالعال عباس علً -  633

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224صرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه الت

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  634

ون اذن بالً الشركاء وله الحك فً وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا د

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

لمن ٌنوب عنه  دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او -  635

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  636

وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً 

    24244224ض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون بالرهن او االلترا

 135656برلم   

دمحم  ابوالعال عباس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االدارة والتولٌع  منفردا او لمن ٌنوب عنه  -  634

فٌها التصرفات الضاره محضا دون اذن بالً الشركاء وله الحك فً  وللمدٌر الحك فً ابرام كافه التصرفات بسائر انواعها بما

    24244224التعامل مع البنون بالرهن او االلتراض وله الحك فً اجراء كافه التصرفات الٌت تخص تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

 135656برلم   

اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  دمحم المهدي جعفر عبدالحكٌم عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  635

 244456برلم       24244224

 151563برلم       24244224حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  636

 151563برلم       24244224حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  644

 151563برلم       24244224دمحم حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  641



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 151563برلم       24244224دمحم حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  642

تعدٌل صفته من  -رٌن متضامن متخارج  دخول خمسه شركاء موصٌٌن مذكور بالعمد حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  ش -  643

 151563برلم       24244224شرٌن موصً الً شرٌن متضامن واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل صفته من  -عمد حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول خمسه شركاء موصٌٌن مذكور بال -  644

 151563برلم       24244224شرٌن موصً الً شرٌن متضامن واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل صفته من  -دمحم حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول خمسه شركاء موصٌٌن مذكور بالعمد  -  645

 151563برلم       24244224ه حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : شرٌن موصً الً شرٌن متضامن واصبح ل

تعدٌل صفته من  -دمحم حسنى على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول خمسه شركاء موصٌٌن مذكور بالعمد  -  646

 151563لم   بر    24244224شرٌن موصً الً شرٌن متضامن واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : 

برلم       24244224وائل حسٌن سٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع  منفردا ، تارٌخ :  -  644

221145 

خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  645

ن وٌمثل المدٌرٌن الشركه فً عاللاتها مع الؽٌر ولهم فً سبٌل ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود منفردٌ

والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل 

رهن وااللتراض بطرٌك االعتماد او االئتمان من البنون والتولٌع  علً الشٌكات والتولٌع علً عمود البٌع ولهم حك البٌع والشراء وال

 64666برلم       24244224والشراء االبتدائٌه والنهائٌه لالراضً ، تارٌخ : 

كاء المتضامنٌن مجتمعٌن او خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االدارة والتولٌع للشر -  646

منفردٌن وٌمثل المدٌرٌن الشركه فً عاللاتها مع الؽٌر ولهم فً سبٌل ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

باالجل والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او 

ولهم حك البٌع والشراء والرهن وااللتراض بطرٌك االعتماد او االئتمان من البنون والتولٌع  علً الشٌكات والتولٌع علً عمود البٌع 

 64666برلم       24244224والشراء االبتدائٌه والنهائٌه لالراضً ، تارٌخ : 

اصبح / حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  654

منفردٌن وٌمثل المدٌرٌن الشركه فً عاللاتها مع الؽٌر ولهم فً سبٌل ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً 

ولهم حك البٌع والشراء والرهن وااللتراض بطرٌك االعتماد او االئتمان من البنون والتولٌع  علً الشٌكات والتولٌع علً عمود البٌع 

 64666برلم       24244224والشراء االبتدائٌه والنهائٌه لالراضً ، تارٌخ : 

الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او خالد حفناوى على  -  651

منفردٌن وٌمثل المدٌرٌن الشركه فً عاللاتها مع الؽٌر ولهم فً سبٌل ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وابرام جمٌع 

ولهم حك البٌع والشراء والرهن وااللتراض بطرٌك االعتماد او االئتمان من البنون والتولٌع  علً الشٌكات والتولٌع علً عمود البٌع 

 64666   برلم    24244224والشراء االبتدائٌه والنهائٌه لالراضً ، تارٌخ : 

خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  652

منفردٌن وٌمثل المدٌرٌن الشركه فً عاللاتها مع الؽٌر ولهم فً سبٌل ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

اخله ضمن ؼرض الشركه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والمعامالت الد

ولهم حك البٌع والشراء والرهن وااللتراض بطرٌك االعتماد او االئتمان من البنون والتولٌع  علً الشٌكات والتولٌع علً عمود البٌع 

 64666برلم       24244224راضً ، تارٌخ : والشراء االبتدائٌه والنهائٌه لال

خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والعمارات والسٌارات وكافه االصول المملوكه للشركه للنفس او  -  653

ٌه التً تتطلب ذلن للؽٌر امام وزاره العدل ومصلحه الشهر العماري والتوثٌك والمحاكم وامام جمٌع اللجهات الحكومٌه والؽٌر حكوم

) ولسٌادتهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً البٌع لنفسه او للؽٌر ةتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر علً ان ٌرؤاعً المدٌر المسئول 

 64666برلم       24244224او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه بهذا الخصوص ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

دٌر و شرٌن  والعمارات والسٌارات وكافه االصول المملوكه للشركه للنفس او خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  م -  654

للؽٌر امام وزاره العدل ومصلحه الشهر العماري والتوثٌك والمحاكم وامام جمٌع اللجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه التً تتطلب ذلن 

ر فً كل او بعض مما ذكر علً ان ٌرؤاعً المدٌر المسئول ) ولسٌادتهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً البٌع لنفسه او للؽٌر ةتفوٌض الؽٌ

 64666برلم       24244224او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه بهذا الخصوص ، تارٌخ : 

خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والعمارات والسٌارات وكافه االصول المملوكه للشركه للنفس او  -  655

ه العدل ومصلحه الشهر العماري والتوثٌك والمحاكم وامام جمٌع اللجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه التً تتطلب ذلن للؽٌر امام وزار

) ولسٌادتهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً البٌع لنفسه او للؽٌر ةتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر علً ان ٌرؤاعً المدٌر المسئول 

 64666برلم       24244224الخصوص ، تارٌخ : او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه بهذا 

خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والعمارات والسٌارات وكافه االصول المملوكه للشركه للنفس او  -  656

مٌه التً تتطلب ذلن للؽٌر امام وزاره العدل ومصلحه الشهر العماري والتوثٌك والمحاكم وامام جمٌع اللجهات الحكومٌه والؽٌر حكو

) ولسٌادتهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً البٌع لنفسه او للؽٌر ةتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر علً ان ٌرؤاعً المدٌر المسئول 

 64666برلم       24244224او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه بهذا الخصوص ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  والعمارات والسٌارات وكافه االصول المملوكه للشركه للنفس او خالد حفناوى على الدالى  شركة تضامن   -  654

للؽٌر امام وزاره العدل ومصلحه الشهر العماري والتوثٌك والمحاكم وامام جمٌع اللجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه التً تتطلب ذلن 

ٌر فً كل او بعض مما ذكر علً ان ٌرؤاعً المدٌر المسئول ) ولسٌادتهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً البٌع لنفسه او للؽٌر ةتفوٌض الؽ

 64666برلم       24244224او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه بهذا الخصوص ، تارٌخ : 

اسامة عبد المحسن عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ للشركاء الثالثه المتضامنٌن بجانب السلطات الموكوله  -  655

ه امٌن دمحم العسلً واسامه عبدالمحسن عوض عوضٌٌن وشرٌؾ اسامه احمد انور مسعود مجتمعٌن او منفردٌن لهم سابما وهم اسام

حك تمثٌل الشركه اما المضاء وحك الصلح واالبراء وااللرار والتنازل والترن فً المضاٌا التً ترفع من الشركه وعلٌها ولهم توكٌل 

منفردٌن علً عمود البٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والمنموله ولهم الؽٌر ذلن وكذلن لهم حك التولٌع مجتمعٌن او 

 62146برلم       24244224حك توكٌل الؽٌر فً ذلن ، تارٌخ : 

اسامة عبد المحسن عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ للشركاء الثالثه المتضامنٌن بجانب السلطات الموكوله  -  656

هم اسامه امٌن دمحم العسلً واسامه عبدالمحسن عوض عوضٌٌن وشرٌؾ اسامه احمد انور مسعود مجتمعٌن او منفردٌن لهم سابما و

حك تمثٌل الشركه اما المضاء وحك الصلح واالبراء وااللرار والتنازل والترن فً المضاٌا التً ترفع من الشركه وعلٌها ولهم توكٌل 

عٌن او منفردٌن علً عمود البٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والمنموله ولهم الؽٌر ذلن وكذلن لهم حك التولٌع مجتم

 62146برلم       24244224حك توكٌل الؽٌر فً ذلن ، تارٌخ : 

برلم       24244224احمد اسامه حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  664

61664 

برلم       24244224احمد اسامه حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  661

61664 

دمحم كمال عبد الفتاح  حسنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء بخصوص التصرؾ التً تمس اصول الشركه  -  662

اء وتمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً والتسهٌالت االئتمانٌه والبنكٌه واصدار من ) اراضً مبانً معدات سٌارات( من بٌع وشر

الشٌكات البنكٌه باسم الشركه الي وجهه ال تسري وال تنفذ اال بموافمه كتابٌه مسبمه من حك الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن وهما  

 46412برلم       24244224 للشرٌكٌن )دمحم كمال عبد الفتاح  حسنٌن و مصطفى احمد مصطفى ( ، تارٌخ :

برلم       24244224ابراهٌم اسامه حسن احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  663

142455 

 برلم      24244224ابراهٌم اسامه حسن احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  664

142455 

برلم       24244224ابراهٌم اسامه حسن احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  665

142455 
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برلم       24244224احمد اسامة حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  666

142455 

برلم       24244224حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد اسامة  -  664

142455 

برلم       24244224احمد اسامة حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  665

142455 

و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن   ابراهٌم اسامه حسن احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر -  666

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التصرؾ فى جمٌع فى  اصول الشركه العٌنٌه والمنموله والسٌارات فلهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 142455برلم       24244224

ن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  ابراهٌم اسامه حسن احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  644

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التصرؾ فى جمٌع فى  اصول الشركه العٌنٌه والمنموله والسٌارات فلهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 142455برلم       24244224

ٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  ابراهٌم اسامه حسن احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  641

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التصرؾ فى جمٌع فى  اصول الشركه العٌنٌه والمنموله والسٌارات فلهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 142455برلم       24244224

والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن احمد اسامة حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة  -  642

    24244224او منفردٌن ولهم حك التصرؾ فى جمٌع فى  اصول الشركه العٌنٌه والمنموله والسٌارات فلهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 142455برلم   

للشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن  احمد اسامة حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح -  643

    24244224او منفردٌن ولهم حك التصرؾ فى جمٌع فى  اصول الشركه العٌنٌه والمنموله والسٌارات فلهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 142455برلم   

ضامنٌن  مجتمعٌن احمد اسامة حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المت -  644

    24244224او منفردٌن ولهم حك التصرؾ فى جمٌع فى  اصول الشركه العٌنٌه والمنموله والسٌارات فلهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 142455برلم   

 احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح الدٌن -  645

احمد ابراهٌم والشرٌن احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون كافه االعمال الصادره منهم فً صالح 

الشركه وضمن اؼراضها كما ان لهم الحك فى االلتراض والرهن من البنون وبٌع اصول الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

 145556م   برل    24244223ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح الدٌن  -  646

احمد ابراهٌم والشرٌن احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون كافه االعمال الصادره منهم فً صالح 

ضها كما ان لهم الحك فى االلتراض والرهن من البنون وبٌع اصول الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما الشركه وضمن اؼرا

 145556برلم       24244223ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح الدٌن  -  644

اهٌم والشرٌن احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون كافه االعمال الصادره منهم فً صالح احمد ابر

الشركه وضمن اؼراضها كما ان لهم الحك فى االلتراض والرهن من البنون وبٌع اصول الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

 145556برلم       24244223ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح الدٌن  -  645

احمد ابراهٌم والشرٌن احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون كافه االعمال الصادره منهم فً صالح 
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لهم الحك فى االلتراض والرهن من البنون وبٌع اصول الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  الشركه وضمن اؼراضها كما ان

 145556برلم       24244223ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح الدٌن  -  646

رٌن احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون كافه االعمال الصادره منهم فً صالح احمد ابراهٌم والش

الشركه وضمن اؼراضها كما ان لهم الحك فى االلتراض والرهن من البنون وبٌع اصول الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

 145556برلم       24244223ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح الدٌن  -  654

احمد ابراهٌم والشرٌن احمد صالح الدٌن احمد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون كافه االعمال الصادره منهم فً صالح 

فى االلتراض والرهن من البنون وبٌع اصول الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  الشركه وضمن اؼراضها كما ان لهم الحك

 145556برلم       24244223ذكر ، تارٌخ : 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  651

او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه  من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  652

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

ات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌك

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

لشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع  رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع ل -  653

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع  رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مد -  654

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   رٌمون -  655

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

لمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال وا

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  656

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌ

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223ن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضم
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مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  654

الجهات الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : صور التعامل مع البنون والم

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  655

شركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم ال

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

ه من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكاف

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  656

دٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفر

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه  من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  664

ى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الشرٌن/ مصطف

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

ابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحس

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

ٌه صادق حنا مع  مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واج -  661

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

لتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه من سحب واٌداع وا

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

ه والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع  مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدار -  662

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البن

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع  مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة ب -  663

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

م وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكاله

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن/ رٌمون واجٌه صادق حنا مع   -  664

الشرٌن/ مصطفى فاضل مروزق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ل والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعما

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه 

 216655برلم       24244223صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه  -  665

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات الحك 

برلم       24244223التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

216655 

دق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه رٌمون واجٌه صا -  666

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم 

كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات  الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

برلم       24244223التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

216655 

لٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التو -  664

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم 

لعمود والمشارطات والصفمات الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه ا

برلم       24244223التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

216655 

ه رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشرك -  665

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم 

الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات 

برلم       24244223الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  التى تتعلك بمعامالت

216655 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه  -  666

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم  وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم

الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات 

برلم       24244223فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر 

216655 

رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  1444

حدٌد مرتباتهم واجورهم الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وت

ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات 

    24244223والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 216655م   برل

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  1441

الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

الػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ولهم الحك فى لبض ودفع المب

    24244223والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 216655برلم   

مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول   مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة -  1442

الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذن

    24244223والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 216655برلم   

ء والبٌع والرهن الصول رٌمون واجٌه صادق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشرا -  1443

الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

    24244223الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : و

 216655برلم   

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  1444

واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  الشركه وممتلكاتها العمارٌة

ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات 

    24244223جل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باال

 216655برلم   

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  1445

دمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخ

ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات 

    24244223ٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تار

 216655برلم   

مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  1446

الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

لحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ولهم ا

    24244223والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 216655برلم   

ل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول مصطفى فاض -  1444

الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

د كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ

    24244223والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 216655برلم   

ع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول مصطفى فاضل مرزوق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك التولٌ -  1445

الشركه وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

مود والمشارطات ولهم الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه الع

    24244223والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 216655برلم   

برلم       24244223دمحم احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1446

235424 

السٌد ربٌع السٌد خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها من حك السٌد /السٌد ربٌع السٌد  -  1414

والسٌد/دمحم فوزى عثمان دمحم والسٌد/دمحم ٌسن عبد الرازق دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط 

لتً تصدر منهما بعنوان الشركه وفً المسائل المتعلمه بتحمٌك ؼرض الشركه ومباشره نشاطها المباشر ومسؤلٌه ان تكون االعمال ا

عن االداره والتسوٌك وحسابات الشركه وسحب واٌداع والشٌكات الخاصه بالشركه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 241466برلم       24244223، تارٌخ :  سحب واٌداع وااللتراض باسم الشركه ولؽرض الشركه

السٌد ربٌع السٌد خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والتولٌع علً عمود المعارض والتاجٌر التموٌلً مع البنون  -  1411

والمصارؾ وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه 

 241466برلم       24244223ا وضمن اؼراضها وتوكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولمصلحته

بدر ناصر دمحم عبد المحسن االحزافى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه   -  1412

الموافمه على اعاده تشكٌل مجلس  -من الهٌئها العامه لالستثمار :  2424/2/16ومصدق علٌها  بتارٌخ  2416/12/25المنعمده فى 

محاسب / دمحم طلعت جبر سٌد  -2محاسب / بدر ناصر دمحم عبدالمحسن الحزافً رئٌس مججلس االداره  -1االداره لٌصبح كما ٌالً 

محاسب / ابراهٌم عبدالفتاح دمحم  -4االداره السٌد/ عالء الدٌن محمود دمحم سالم عضو مجلس  -3جبر عضو مجلس االداره المنتدب 
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برلم       24244224محاسب / احمد هانً هللا دٌتا فضل عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -5ٌوسؾ عضو مجلس االداره 

66211 

العادٌه   بدر ناصر دمحم عبد المحسن االحزافى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه -  1413

الموافمه على اعاده تشكٌل مجلس  -من الهٌئها العامه لالستثمار :  2424/2/16ومصدق علٌها  بتارٌخ  2416/12/25المنعمده فى 

محاسب / دمحم طلعت جبر سٌد  -2محاسب / بدر ناصر دمحم عبدالمحسن الحزافً رئٌس مججلس االداره  -1االداره لٌصبح كما ٌالً 

محاسب / ابراهٌم عبدالفتاح دمحم  -4السٌد/ عالء الدٌن محمود دمحم سالم عضو مجلس االداره  -3اره المنتدب جبر عضو مجلس االد

برلم       24244224محاسب / احمد هانً هللا دٌتا فضل عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -5ٌوسؾ عضو مجلس االداره 

66211 

و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن واضافه حك  مصطفى عبدالمجٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر -  1414

الرهن والبٌع وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص الً حك االداره والتولٌع الي من 

 56444برلم       24244224الشرٌكٌن منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن واضافه حك  مصطفى عبدالمجٌد -  1415

الرهن والبٌع وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص الً حك االداره والتولٌع الي من 

 56444برلم       24244224الشرٌكٌن منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالمجٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن واضافه حك  -  1416

الرهن والبٌع وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص الً حك االداره والتولٌع الي من 

 56444برلم       24244224الشرٌكٌن منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالمجٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن واضافه حك  -  1414

الرهن والبٌع وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص الً حك االداره والتولٌع الي من 

 56444برلم       24244224رٌكٌن منفردٌن ، تارٌخ : الش

مصطفى عبدالمجٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن واضافه حك  -  1415

داره والتولٌع الي من الرهن والبٌع وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص الً حك اال

 56444برلم       24244224الشرٌكٌن منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالمجٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن واضافه حك  -  1416

العام والخاص الً حك االداره والتولٌع الي من  الرهن والبٌع وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع

 56444برلم       24244224الشرٌكٌن منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       24244224عمرو فاروق عبد المعز حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1424

232566 

برلم       24244224مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   معتز صالح دمحم علً حسن  شركة تضامن -  1421

232566 

    24244224عمرو فاروق عبد المعز حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1422

 232566برلم   

برلم       24244224ن المتضامن ، تارٌخ : معتز صالح دمحم علً حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌ -  1423

232566 

احمد مجدى امام دمحم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره و التولٌع للشركاء المتضامنٌن  مجتمعٌن  -  1424

منفردٌن حك األعمال أو منفردٌن  ولهمات اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه ولهما 

ملٌون جنٌه    1444444مع البنون فً االٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات وكافه التعامالت البنكٌه وذلن فً حدود مبلػ  عن 

مصر الؼٌر اما البٌع الصول الشركه الثابته والمنموله والمروض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن ولهما الحك فً توكٌل او 

 235252برلم       24244224ر فً كل او بعض ما ذكر كال حسب اختصاصاته ، تارٌخ : تفوٌض الؽٌ
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احمد مجدى امام دمحم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره و التولٌع للشركاء المتضامنٌن  مجتمعٌن  -  1425

م كافه الجهات الحكومٌه ولهما منفردٌن حك األعمال أو منفردٌن  ولهمات اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه اما

ملٌون جنٌه    1444444مع البنون فً االٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات وكافه التعامالت البنكٌه وذلن فً حدود مبلػ  عن 

ا الحك فً توكٌل او مصر الؼٌر اما البٌع الصول الشركه الثابته والمنموله والمروض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن ولهم

 235252برلم       24244224تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر كال حسب اختصاصاته ، تارٌخ : 

مصطفً دمحم نجٌب اللٌثً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع للشركاء المتضامنٌن  مجتمعٌن أو  -  1426

رض الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه ولهما منفردٌن حك األعمال مع منفردٌن  ولهمات اوسع السلطات لتحمٌك ؼ

ملٌون جنٌه    1444444البنون فً االٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات وكافه التعامالت البنكٌه وذلن فً حدود مبلػ  عن 

فٌكون للشركاء مجتمعٌن ولهما الحك فً توكٌل او  مصر الؼٌر اما البٌع الصول الشركه الثابته والمنموله والمروض والرهن

 235252برلم       24244224تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر كال حسب اختصاصاته ، تارٌخ : 

مصطفً دمحم نجٌب اللٌثً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع للشركاء المتضامنٌن  مجتمعٌن أو  -  1424

لهمات اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه ولهما منفردٌن حك األعمال مع منفردٌن  و

ملٌون جنٌه    1444444البنون فً االٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات وكافه التعامالت البنكٌه وذلن فً حدود مبلػ  عن 

ته والمنموله والمروض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن ولهما الحك فً توكٌل او مصر الؼٌر اما البٌع الصول الشركه الثاب

 235252برلم       24244224تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر كال حسب اختصاصاته ، تارٌخ : 

برلم       24244224احمد مجدى امام دمحم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1425

235252 

برلم       24244224احمد مجدى امام دمحم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1426

235252 

برلم       24244224مصطفً دمحم نجٌب اللٌثً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1434

235252 

برلم       24244224مصطفً دمحم نجٌب اللٌثً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1431

235252 

دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركه المنعمد  بتارٌخ  -  1432

-1من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه  تم  تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى / :  2424/2/24والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/2/6

االستاذ/شٌرٌن عبدالرؤوؾ دمحم الماضً ) نائب رئٌس مجلس اداره -2ؼٌر تنفٌذى   -االستاذ/دمحم ماهر دمحم على)رئٌس مجلس اداره (

االستاذ/ هشام حسن احمد ابراهٌم ) عضو مجلس اداره  ممثال  -3-ى ؼٌر تنفٌذ -ممثال لشركه براٌم المابضه لالستثمارت المالٌه( 

 114546برلم       24244224لشركه براٌم كابٌتال لتروٌج وتؽطٌه االكتتابات ، تارٌخ : 

دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركه المنعمد  بتارٌخ  -  1433

-1من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه  تم  تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى / :  2424/2/24والمصدق علٌه بتارٌخ  2424/2/6

االستاذ/شٌرٌن عبدالرؤوؾ دمحم الماضً ) نائب رئٌس مجلس اداره -2ؼٌر تنفٌذى   -االستاذ/دمحم ماهر دمحم على)رئٌس مجلس اداره (

االستاذ/ هشام حسن احمد ابراهٌم ) عضو مجلس اداره  ممثال  -3-ؼٌر تنفٌذى  -بضه لالستثمارت المالٌه( ممثال لشركه براٌم الما

 114546برلم       24244224لشركه براٌم كابٌتال لتروٌج وتؽطٌه االكتتابات ، تارٌخ : 

تاذ/ شوكت عبدالعزٌز عبدالجلٌل المراؼً االس -4دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  (  -  1434

السٌد/ حسن سمٌر دمحم سعٌد فرٌد  ) -5عضو مجلس االداره المنتدب  ممثال عن شركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه تنفٌذي  

نعم حسن  الحٌوان السٌد/مصطفً عبدالم - 6 -ؼٌر تنفٌذى  -عضو مجلس اداره ممثال  لشركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه (

اعتماد صالحٌات التعامل على  -مستمل( :  -االستاذ/ولٌد احمد فؤاد  عامر ) عضو مجلس اداره -4عضو مجلس االدارة مستمل  ( 

 114546برلم       24244224حسابات الشركه بالبنون واعاده تحدٌد المفوضٌن ، تارٌخ : 

االستاذ/ شوكت عبدالعزٌز عبدالجلٌل المراؼً  -4مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  (  دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس -  1435

السٌد/ حسن سمٌر دمحم سعٌد فرٌد  ) -5عضو مجلس االداره المنتدب  ممثال عن شركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه تنفٌذي  

السٌد/مصطفً عبدالمنعم حسن  الحٌوان  - 6 -ٌر تنفٌذى ؼ -عضو مجلس اداره ممثال  لشركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه (
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اعتماد صالحٌات التعامل على  -مستمل( :  -االستاذ/ولٌد احمد فؤاد  عامر ) عضو مجلس اداره -4عضو مجلس االدارة مستمل  ( 

 114546برلم       24244224حسابات الشركه بالبنون واعاده تحدٌد المفوضٌن ، تارٌخ : 

 1- ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركه للتولٌع على معامالتها بالبنون على النحو التالى :دمحم -  1436

_تنمسم تولٌعات المفوضٌن بالتولٌع عن الشركه الى 2ٌتم بشكل اساسً تطبٌك نظام التولٌع الثنائى مجتمعٌن علً كافه المعامالت  -

_ٌكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن 4ٌكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن من  للفئه)أ ( بدون حد االصى  - 3تولٌع فئه) أ (وتولٌع فئه )ب( 

التمنح اي -5احدهما فئه)أ (واالخر فئه )ب( مجتمعٌن بحد الصى خمسمائه الؾ جنٌها مصرى  او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه 

 114546برلم       24244224صالحٌات مالٌه لتولٌعٌن معا من الفئه ، تارٌخ : 

 1-دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركه للتولٌع على معامالتها بالبنون على النحو التالى : -  1434

الى _تنمسم تولٌعات المفوضٌن بالتولٌع عن الشركه 2ٌتم بشكل اساسً تطبٌك نظام التولٌع الثنائى مجتمعٌن علً كافه المعامالت  -

_ٌكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن 4ٌكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن من  للفئه)أ ( بدون حد االصى  - 3تولٌع فئه) أ (وتولٌع فئه )ب( 

التمنح اي -5احدهما فئه)أ (واالخر فئه )ب( مجتمعٌن بحد الصى خمسمائه الؾ جنٌها مصرى  او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه 

 114546برلم       24244224لٌعٌن معا من الفئه ، تارٌخ : صالحٌات مالٌه لتو

تحدد تولٌعات فئه )أ( لكل من االستاذ/دمحم ماهر دمحم  -6دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ب( : -  1435

رة واالستاذ/هشام حسن احمد نائب رئٌس مجلس ادا -رئٌس مجلس االدارة واالستاذ /شٌرٌن عبد الرؤوؾ  دمحم الماضى  -على 

عضو مجلس االدارة   السٌد/ شوكت عبدالعزٌز عبدالجلٌل المراؼً العضو المنتدب االستاذ/اٌهاب محمود دمحم خلٌل  -ابراهٌم  

تحدد تولٌعات صال حٌات فئه )ب(: لكل من -4مدٌر عملٌات   -المدٌر المالى .االستاذ/ماجد احمد جالل امٌن عطٌه  -صبحى 

 114546برلم       24244224رئٌس لطاع الموارد ، تارٌخ :  -ذه/هند عبد الرحمن عبد الملن الخمٌسى االستا

تحدد تولٌعات فئه )أ( لكل من االستاذ/دمحم ماهر دمحم  -6دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ب( : -  1436

نائب رئٌس مجلس ادارة واالستاذ/هشام حسن احمد  -ؤوؾ  دمحم الماضى رئٌس مجلس االدارة واالستاذ /شٌرٌن عبد الر -على 

عضو مجلس االدارة   السٌد/ شوكت عبدالعزٌز عبدالجلٌل المراؼً العضو المنتدب االستاذ/اٌهاب محمود دمحم خلٌل  -ابراهٌم  

لٌعات صال حٌات فئه )ب(: لكل من تحدد تو-4مدٌر عملٌات   -المدٌر المالى .االستاذ/ماجد احمد جالل امٌن عطٌه  -صبحى 

 114546برلم       24244224رئٌس لطاع الموارد ، تارٌخ :  -االستاذه/هند عبد الرحمن عبد الملن الخمٌسى 

دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البشرٌه والشئون االدارٌه على ان ٌكون تولٌع الفئه )ب( مجتمعا  -  1444

--5ساده المذكورٌن سالفا من الفئه )أ(  وذلن بحد الصً خمسمائه الؾ جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه مع احد ال

وتطبك الصالحٌات المذكوره اعاله فً الفئه )أ( علً ما ٌتم سحبه من حسابات المروض والتسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها التً 

للسٌد/ رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن الحك فً بٌع  -6نون  تتعالد وتحصل الشركه علٌها من الب

 114546برلم       24244224وشراء اصول الشركه والسٌارات وجمٌع اعمال التصرؾ ، تارٌخ : 

تولٌع الفئه )ب( مجتمعا  دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البشرٌه والشئون االدارٌه على ان ٌكون -  1441

--5مع احد الساده المذكورٌن سالفا من الفئه )أ(  وذلن بحد الصً خمسمائه الؾ جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه 

 وتطبك الصالحٌات المذكوره اعاله فً الفئه )أ( علً ما ٌتم سحبه من حسابات المروض والتسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها التً

للسٌد/ رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن الحك فً بٌع  -6تتعالد وتحصل الشركه علٌها من البنون  

 114546برلم       24244224وشراء اصول الشركه والسٌارات وجمٌع اعمال التصرؾ ، تارٌخ : 

م الحك فً توكٌل الؽٌر فً التولٌع امام الشهر العماري دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وله -  1442

ولد فوض المجلس السٌد رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن فً جمٌع اعمال - 14والجهات الرسمٌه 

ض الؽٌر فً كل او بعض االداره منها علً سبٌل المثال ال الحصر التولٌع علً عمود العمل وعمود االٌجار الخ ولهم  الحك فً تفوٌ

فوض المجلس السٌد/ دمحم ماهر دمحم علً والسٌد/ هشام حسن احمد ابراهٌم والسٌد/ شوكت عبدالعزٌز عبدالجلٌل  -11ما سبك 

 114546برلم       24244224المراؼً الي اثنٌن منهم مجتمعٌن الحك فً االلتراض و الرهن وكفاله ، تارٌخ : 

ى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً التولٌع امام الشهر العماري دمحم ماهر دمحم عل -  1443

ولد فوض المجلس السٌد رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن فً جمٌع اعمال - 14والجهات الرسمٌه 

وعمود االٌجار الخ ولهم  الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض االداره منها علً سبٌل المثال ال الحصر التولٌع علً عمود العمل 

فوض المجلس السٌد/ دمحم ماهر دمحم علً والسٌد/ هشام حسن احمد ابراهٌم والسٌد/ شوكت عبدالعزٌز عبدالجلٌل  -11ما سبك 

 114546م   برل    24244224المراؼً الي اثنٌن منهم مجتمعٌن الحك فً االلتراض و الرهن وكفاله ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر والتولٌع فً المجمل علً جمٌع عمود التسهٌالت االئتمانٌه  -  1444

 114546برلم       24244224وخطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه ، تارٌخ : 

ادارة  الؽٌر والتولٌع فً المجمل علً جمٌع عمود التسهٌالت االئتمانٌه  دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  1445

 114546برلم       24244224وخطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه ، تارٌخ : 

    24244225اسماعٌل عبد الحمٌد عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1446

 156534م   برل

    24244225اسماعٌل عبد الحمٌد عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1444

 156534برلم   

    24244225اسماعٌل عبد الحمٌد عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1445

 156534برلم   

عبد الخالك ثروت عبد الؽفار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر مجلس االداره المنعمده بتارٌخ  -  1446

لبول االستماله الممدمه من السٌد/ عبدالعظٌم احمد  - 2424/2/13ومصدق علٌه من الهٌئه العامنه لالستثمار بتارٌخ  2424/2/3

تولٌع منفرد للسٌد المهندس / السٌد/  1التولٌعات الخاصه  بالبنون لتصبح كاآلتى :  اعتماد-عثمان من عضوٌه مجلً االداره  

 - 3السٌد/ عبدالخالك ثروت عبدالؽفار -2السٌد/محمود عثمان احمد عثمان -1تولٌع اول كل من : -محمود عثمان احمد عثمان 

 66244برلم       24244225السٌد/ ، تارٌخ :  -5مهندس/ ابراهٌم عثمان احمد عثمان -4السٌد/ احمد عثمان احمد عثمان 

عبد الخالك ثروت عبد الؽفار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر مجلس االداره المنعمده بتارٌخ  -  1454

م احمد لبول االستماله الممدمه من السٌد/ عبدالعظٌ - 2424/2/13ومصدق علٌه من الهٌئه العامنه لالستثمار بتارٌخ  2424/2/3

تولٌع منفرد للسٌد المهندس / السٌد/  1اعتماد  التولٌعات الخاصه  بالبنون لتصبح كاآلتى :-عثمان من عضوٌه مجلً االداره  

 - 3السٌد/ عبدالخالك ثروت عبدالؽفار -2السٌد/محمود عثمان احمد عثمان -1تولٌع اول كل من : -محمود عثمان احمد عثمان 

 66244برلم       24244225السٌد/ ، تارٌخ :  -5مهندس/ ابراهٌم عثمان احمد عثمان -4عثمان السٌد/ احمد عثمان احمد 

السٌد/ نبٌل تدرى منمرٌوس -6عبد الخالك ثروت عبد الؽفار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عثمان ٌحًٌ ابو الؽٌط  -  1451

برلم       24244225السٌد/ سلٌمان دمحم سلٌمان محمود ، تارٌخ :  -2سً السٌد/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم عٌ -1مٌنا تولٌع ثانى كل من : 

66244 

السٌد/ نبٌل تدرى منمرٌوس -6عبد الخالك ثروت عبد الؽفار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عثمان ٌحًٌ ابو الؽٌط  -  1452

برلم       24244225سلٌمان دمحم سلٌمان محمود ، تارٌخ :  السٌد/ -2السٌد/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم عٌسً  -1مٌنا تولٌع ثانى كل من : 

66244 

 161423برلم       24244226سامح سمٌر زاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1453

 161423برلم       24244226سامح سمٌر زاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1454

برلم       24244226سمٌر جابر بشري اسكندر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1455

161423 

برلم       24244226سمٌر جابر بشري اسكندر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1456

161423 

امح سمٌر زاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى ذلن س -  1454

اوسع السلطات ولهم حك التولٌع والتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه امام حك االلتراض والرهن وشراء 

 161423برلم       24244226مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :  وبٌع االصول الثابته للشركه ٌكون للطرفٌن

سامح سمٌر زاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى ذلن  -  1455

لتراض والرهن وشراء اوسع السلطات ولهم حك التولٌع والتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه امام حك اال

 161423برلم       24244226وبٌع االصول الثابته للشركه ٌكون للطرفٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

سمٌر جابر بشري اسكندر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى  -  1456

مثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه امام حك االلتراض والرهن ذلن اوسع السلطات ولهم حك التولٌع والت

 161423برلم       24244226وشراء وبٌع االصول الثابته للشركه ٌكون للطرفٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى  سمٌر جابر بشري اسكندر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن -  1464

ذلن اوسع السلطات ولهم حك التولٌع والتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه امام حك االلتراض والرهن 

 161423برلم       24244226وشراء وبٌع االصول الثابته للشركه ٌكون للطرفٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

 ؼرٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه عن طرٌك الهٌئه العاتمه لبنً حسن دمحم -  1461

م لسنه  641وعمد تعدٌل مصدق علٌه برلم  2424/2/23والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2424/2/6لالستثمار بتارٌخ 

السٌد/ عصام صابر معلوم -2السٌده/ لبنً حسن دمحم ؼرٌب  -1ٌتولً اداره الشركه  -1 -توثٌك االستثمار بالماهره تم االتً : 2424

السٌد/ احمد كامل الجراٌححً كامل مصري موالسٌد  -3 25244261241231مصري رلم لومً  1652/42/26االمام موالٌد 

 64455برلم       24244226وٌباشر المدٌرون وظائفهم ، تارٌخ :  26411121241441رلم لومً  1664/11/12

لبنً حسن دمحم ؼرٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  لمده ؼٌر محدوده وٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الؽٌر  -  1462

ولهم منفردٌن او مجتمعٌن فً هذا الصددد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه 

نون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه وللمدٌرون منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام او الما

جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 64455برلم       24244226وفتح وؼلك ، تارٌخ :  البنون والمصارؾ من سحب واٌداع

لبنً حسن دمحم ؼرٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن والتولٌع  -  1463

رات والمنموالت علً الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبٌع اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌا

وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه و ابرام كافه العمود 

 64455برلم       24244226لك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم منفردٌن ، تارٌخ : والصفمات التً تتع

لبنً حسن دمحم ؼرٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او مجتمعٌن حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  -  1464

 64455برلم       24244226

برلم       24244226تاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالنبً دمحم عبدالف -  1465

161443 

برلم       24244226خالد عبد النبى دمحم عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1466

161443 

برلم       24244226صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد النبى دمحم عبد الفتاح البنا  تو -  1464

161443 

دمحم عبدالنبً دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1465

 161443برلم       24244226: 

فتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، خالد عبد النبى دمحم عبد ال -  1466

 161443برلم       24244226تارٌخ : 

عبد النبى دمحم عبد الفتاح البنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،  -  1444

 161443برلم       24244226تارٌخ : 

واصبح -دمحم عبدالنبً دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  1441

حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً المتضامنٌن / وهم السٌد/ دمحم عبدالنبً دمحم عبدالفتاح والسٌد/ خالد عبدالنبً دمحم 

ن ولهم فً ذلن كافه الصالحٌات للتولٌع عن الشركه بالنسبه للحسابات المدٌنه والدائنه والتولٌع امام عبدالفتاح مجتمعٌن او منفردٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام وحك االلتراض والرهن من البنون والؽٌرولهم فً ذلن كافه السلطات التً تسهل 

 161443برلم       24244226ارٌخ : لهم اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه ، ت

-خالد عبد النبى دمحم عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  1442

بدالنبً دمحم واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً المتضامنٌن / وهم السٌد/ دمحم عبدالنبً دمحم عبدالفتاح والسٌد/ خالد ع

عبدالفتاح مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن كافه الصالحٌات للتولٌع عن الشركه بالنسبه للحسابات المدٌنه والدائنه والتولٌع امام 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام وحك االلتراض والرهن من البنون والؽٌرولهم فً ذلن كافه السلطات التً تسهل 

 161443برلم       24244226مال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : لهم اع

-عبد النبى دمحم عبد الفتاح البنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  1443

 عبدالنبً دمحم عبدالفتاح والسٌد/ خالد عبدالنبً دمحم واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانً المتضامنٌن / وهم السٌد/ دمحم

عبدالفتاح مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن كافه الصالحٌات للتولٌع عن الشركه بالنسبه للحسابات المدٌنه والدائنه والتولٌع امام 

ولهم فً ذلن كافه السلطات التً تسهل الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام وحك االلتراض والرهن من البنون والؽٌر

 161443برلم       24244226لهم اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

دمحم عبدالنبً دمحم عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والؼراضها ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما  -  1444

 161443برلم       24244226سبك ، تارٌخ : 

خالد عبد النبى دمحم عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والؼراضها ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض  -  1445

 161443برلم       24244226مما سبك ، تارٌخ : 

حك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض عبد النبى دمحم عبد الفتاح البنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والؼراضها ولهم ال -  1446

 161443برلم       24244226مما سبك ، تارٌخ : 

برلم       24244226عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1444

234155 

برلم       24244226ول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخ -  1445

234155 

برلم       24244226عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1446

234155 

برلم       24244226تارٌخ :  عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، -  1454

234155 

برلم       24244226عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1451

234155 

 234155برلم       24244226مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1452

 234155برلم       24244226مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1453

 234155برلم       24244226مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1454

 234155برلم       24244226ٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شر -  1455

 234155برلم       24244226مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  1456

رٌن مجٌد رضا جمعه عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للش -  1454

عبدالسالم والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل 

برلم       24244226مع البنون وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

234155 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه عبدهللا -  1455

عبدالسالم والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل 

برلم       24244226لشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : مع البنون وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ا

234155 

عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه  -  1456

ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل  عبدالسالم والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة

برلم       24244226مع البنون وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

234155 

عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه  -  1464

لسالم والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل عبدا

برلم       24244226مع البنون وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

234155 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه   عبدهللا رضا جمعه عبدالسالم -  1461

عبدالسالم والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل 

برلم       24244226دالسالم ، تارٌخ : مع البنون وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عب

234155 

مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه عبدالسالم  -  1462

مع البنون والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل 

 234155برلم       24244226وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه عبدالسالم  -  1463

ض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل مع البنون والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼر

 234155برلم       24244226وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

جٌد رضا جمعه عبدالسالم مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن م -  1464

والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل مع البنون 

 234155برلم       24244226وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه عبدالسالم مجٌد رضا  -  1465

والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتعامل مع البنون 

 234155برلم       24244226ه عبدالسالم ، تارٌخ : وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمع

مجٌد رضا جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌن مجٌد رضا جمعه عبدالسالم  -  1466

امل مع البنون والتعامل مع البنون وكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون المدٌر فى حالة ؼٌاب وٌموم باعماله كامله والتع

 234155برلم       24244226وكافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه الشرٌن حسٌن رضا جمعه عبدالسالم ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع مجلس االداره  -احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  1464

الموافمه باالجماع علً منح  -1من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه  2416/12/34والمصدق علٌه بتارٌخ  2416/12/22المنعمد فً 

السٌد/احمد محمود فهمى على  تركى العضو المنتدب  للشركه والسٌد/ خالد تركً احمد تركً ممثال عن شركه المومٌه المابضه 

دا وكذلن فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها لالستثمارات المالٌه منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدي البنون تولٌعا منفر

 235446برلم       24244226امام جمٌع الجهات الرسمٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع ، تارٌخ : 

تالهم احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشك -  1465

والتولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌه  والرهن و المرض واي نوع من انواع المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات 

المالٌه ولهم الحك فً فتح والؽاء حسابات الشركه لدي جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه والسحب واالٌداع والتحوٌل من البنون 

لشٌكات وخطابات  الضمان واالعتمادات المستندٌه واالفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركه وضمن والمصارؾ وتولٌع ا

 235446برلم       24244226اؼراضها وكذلن التولٌع علً عمود  بٌع وشراء السٌارات لصالح الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

ابرام توكٌالت بٌعها وتمثٌل الشركه امام الشهر احمد محمود فهمى على تركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و -  1466

العماري وادارات المرور ومصلحه الشهر العماري والتوثٌك والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه 

الضرائب المصرٌه ومامورٌتها واللهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات  ومصلحه التسجٌل التجاري ومكاتبها ومصلحه 

ولجان الطعن والهٌئه المومٌه للتامٌنات االجتماعٌه وادارات المرور المختلفه والسجل التجاري ومصلحه الجمارن وجمٌع الموانً 

 235446برلم       24244226وكافه االجهزه التابعه لالحٌاء بكافه محافظات الجمهورٌه ، تارٌخ : 

ى على تركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتولٌع كافه العمود باسم الشركه ولصالحها والتولٌع احمد محمود فهم -  1144

علً عمود الشراء والبٌع والرهن للعمارات والمنموالت واالصول الثابته واالراضً وؼٌرها باسم الشركه والؼراض الشركه امام 

ران فً تاسٌس الشركات امام الشهر العماري والتوثٌك وجمٌع الجهات مصلحه الشهر العماري والتوثٌك والتولٌع علً عمود االشت

 235446برلم       24244226المختصه ولهم الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الؽفار محمود  منفردا رضا خلٌل خلٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم عبد  -  1141

وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما ذلن التعامل مع البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن واصدار الشهادات وخطابات الضمان ، تارٌخ : 

 222222برلم       24244226

رضا خلٌل خلٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم عبد الؽفار محمود  منفردا  -  1142

وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما ذلن التعامل مع البنون 

ولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن واصدار الشهادات وخطابات الضمان ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والت

 222222برلم       24244226

دمحم عبد الؽفار محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم عبد الؽفار محمود   -  1143

كة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما ذلن التعامل مع البنون منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشر

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن واصدار الشهادات وخطابات الضمان ، تارٌخ : 

 222222برلم       24244226

و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم عبد الؽفار محمود  دمحم عبد الؽفار محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  1144

منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما ذلن التعامل مع البنون 

ات وخطابات الضمان ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن واصدار الشهاد

 222222برلم       24244226

برلم       24244226رضا خلٌل خلٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1145

222222 

برلم       24244226رضا خلٌل خلٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1146

222222 

برلم       24244226دمحم عبد الؽفار محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1144

222222 

برلم       24244226دمحم عبد الؽفار محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1145

222222 

    24244224عزة عبدالموى دمحم ملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1146

 133154برلم   

    24244224عزة عبدالموى دمحم ملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1114

 133154برلم   

برلم       24244224حمود عبدالؽنً ٌحًٌ  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم م -  1111

234415 
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برلم       24244224دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1112

234415 

شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد   -  1113

 234415برلم       24244224

مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1114

 234415برلم       24244224

برلم       24244224ن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : منً حسنً احمد ابراهٌم  شركة تضام -  1115

234415 

برلم       24244224منً حسنً احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1116

234415 

برلم       24244224لم كافه حموله ، تارٌخ : محمود سعد حسن عبد البارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واست -  1114

234415 

برلم       24244224محمود سعد حسن عبد البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1115

234415 

برلم       24244224:  دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  1116

234415 

برلم       24244224دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1124

234415 

مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1121

 234415برلم       24244224

مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1122

 234415برلم       24244224

برلم       24244224منً حسنً احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1123

234415 

برلم       24244224منً حسنً احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1124

234415 

برلم       24244224محمود سعد حسن عبد البارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1125

234415 

برلم       24244224د البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود سعد حسن عب -  1126

234415 

برلم       24244224دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1124

234415 

برلم       24244224شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  توصٌة بسٌطة -  1125

234415 

مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1126

 234415برلم       24244224
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ن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  1134

 234415برلم       24244224

برلم       24244224منً حسنً احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1131

234415 

برلم       24244224موله ، تارٌخ : منً حسنً احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه ح -  1132

234415 

برلم       24244224محمود سعد حسن عبد البارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1133

234415 

برلم       24244224محمود سعد حسن عبد البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1134

234415 

دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون للطرؾ االول  -  1135

 234415برلم       24244224منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : 

ٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون للطرؾ االول دمحم محمود عبدالؽنً ٌحًٌ  توصٌة بسٌطة  شر -  1136

 234415برلم       24244224منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : 

مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون  -  1134

 234415برلم       24244224ول منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : للطرؾ اال

مصطفً مجدي ٌوسؾ عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون  -  1135

 234415برلم       24244224للطرؾ االول منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : 

منً حسنً احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون للطرؾ االول  -  1136

 234415برلم       24244224منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : 

ج  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون للطرؾ االول منً حسنً احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخار -  1144

 234415برلم       24244224منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : 

محمود سعد حسن عبد البارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون للطرؾ االول  -  1141

 234415برلم       24244224شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : منفردا/دخول 

محمود سعد حسن عبد البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون للطرؾ االول  -  1142

 234415برلم       24244224منفردا/دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : 

    24244224عبد العزٌز ابراهٌم عبد الممصود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1143

 234242برلم   

    24244224عبد العزٌز ابراهٌم عبد الممصود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1144

 234242برلم   

    24244224ٌز ابراهٌم عبد الممصود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد العز -  1145

 234242برلم   

برلم       24244224نادرة دمحم محمود حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1146

234242 

برلم       24244224تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نادرة دمحم محمود حسٌن  شركة -  1144

234242 
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برلم       24244224نادرة دمحم محمود حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1145

234242 

دخول الشرٌن المتضامن واصبح  حك االداره والتولٌع   عبد العزٌز ابراهٌم عبد الممصود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  1146

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  منفردٌن و لهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكافه انواع 

 234242برلم       24244224البنون ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن واصبح  حك االداره والتولٌع عبد العزٌز ابراهٌم عبد الممصود  شركة تضام -  1154

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  منفردٌن و لهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكافه انواع 

 234242برلم       24244224البنون ، تارٌخ : 

صود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن واصبح  حك االداره والتولٌع عبد العزٌز ابراهٌم عبد المم -  1151

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  منفردٌن و لهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكافه انواع 

 234242برلم       24244224البنون ، تارٌخ : 

مود حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن واصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن نادرة دمحم مح -  1152

المتضامنٌن مجتمعٌن او  منفردٌن و لهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكافه انواع البنون ، تارٌخ 

 234242برلم       24244224: 

 محمود حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن واصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن نادرة دمحم -  1153

المتضامنٌن مجتمعٌن او  منفردٌن و لهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكافه انواع البنون ، تارٌخ 

 234242برلم       24244224: 

رة دمحم محمود حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن واصبح  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن ناد -  1154

المتضامنٌن مجتمعٌن او  منفردٌن و لهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكافه انواع البنون ، تارٌخ 

 234242برلم       24244224: 

 134454برلم       24244224سامى عبد المنعم جاد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1155

 134454برلم       24244224سامى عبد المنعم جاد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1156

 134454برلم       24244224مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :   سامى عبد المنعم جاد الخولى  شركة تضامن -  1154

برلم       24244224سامح سامً عبدالمنعم جاد الخولً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1155

134454 

برلم       24244224خ : سامح سامً عبدالمنعم جاد الخولً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌ -  1156

134454 

برلم       24244224سامح سامً عبدالمنعم جاد الخولً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1164

134454 

واصبح له حك االداره والتولٌع  -سامى عبد المنعم جاد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  1161

 134454برلم       24244224نفردا ، تارٌخ : م

واصبح له حك االداره والتولٌع  -سامى عبد المنعم جاد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  1162

 134454برلم       24244224منفردا ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره والتولٌع  -ن  دخول الشرٌن المتضامن سامى عبد المنعم جاد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1163

 134454برلم       24244224منفردا ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره  -سامح سامً عبدالمنعم جاد الخولً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  1164

 134454برلم       24244224والتولٌع منفردا ، تارٌخ : 
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واصبح له حك االداره  -سامح سامً عبدالمنعم جاد الخولً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  1165

 134454برلم       24244224والتولٌع منفردا ، تارٌخ : 

له حك االداره واصبح  -سامح سامً عبدالمنعم جاد الخولً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  1166

 134454برلم       24244224والتولٌع منفردا ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 242224برلم       24244224اٌمن دمحم ابراهٌم وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     
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 165466برلم       24244246، تارٌخ :  1644  2424/4/25دمحم ابراهٌم دمحم عطا هللا  سارى حتى  -  134

 165466برلم       24244246، تارٌخ :  1641دمحم ابراهٌم دمحم عطا هللا     -  135

 134546برلم       24244246، تارٌخ :  1644  2424/6/25ى جوهر  سارى حتى عمران عبدالبال -  136

 165442برلم       24244246، تارٌخ :  1635  2424/11/23اشرؾ دمحم احمد الحفنى  ساري حتى  -  144

 141445برلم       24244246، تارٌخ :  1663دمحم ٌسرى احمد مصطفى احمد     -  141

 141445برلم       24244246، تارٌخ :  1664  2424/6/24حمد مصطفى احمد  سارى حتى دمحم ٌسرى ا -  142

 126263برلم       24244246، تارٌخ :  1644  2424/2/24ٌاسر كمال الدٌن احمد  سارى حتى  -  143

 244634برلم       24244246، تارٌخ :  1645  2425/3/1دمحم سعد محمود مبرون ؼالب  سارى حتى  -  144

 152366برلم       24244246، تارٌخ :  1646خالد احمد اسماعٌل     -  145

 152366برلم       24244246، تارٌخ :  1614خالد احمد اسماعٌل     -  146

 152366برلم       24244246، تارٌخ :  1611  2423/3/31خالد احمد اسماعٌل  ساري حتى  -  144

 246554برلم       24244246، تارٌخ :  1642  2421/2/16سانٌن  ساري حتى اٌمن فؤاد ابو بكر ح -  145

 244236برلم       24244246، تارٌخ :  1636  2425/2/16ابراهٌم ابو شوال عبد الشاهد  سارى حتى  -  146

 212642برلم       24244246، تارٌخ :  1624سعٌد عبد المالن محمود حسٌن     -  154

 46446برلم       24244246، تارٌخ :  1564  2424/12/12بد الفتاح حمزة  سارى حتى دمحم ع -  151

 215366برلم       24244246، تارٌخ :  1636  2422/1/3احمد سٌد على ابراهٌم ٌوسؾ  ساري حتى  -  152



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 53453برلم       24244246، تارٌخ :  1653دمحم فرٌج     -  153

 53453برلم       24244246، تارٌخ :  1665دمحم فرٌج     -  154

 53453برلم       24244246، تارٌخ :  1666دمحم فرٌج     -  155

 53453برلم       24244246، تارٌخ :  1664دمحم فرٌج     -  156

 53453برلم       24244246، تارٌخ :  1665  2424/6/26دمحم فرٌج  سارى حتى  -  154

 231414برلم       24244246، تارٌخ :  2415  2424/1/4شهٌد بباوى  ساري حتى ٌوسؾ سمٌر عبد ال -  155

 166546برلم       24244246، تارٌخ :  1654منال رشاد جاد حسن     -  156

 166546برلم       24244246، تارٌخ :  1655منال رشاد جاد حسن     -  164

 166546برلم       24244246، تارٌخ :  1656منال رشاد جاد حسن     -  161

 125644برلم       24244246، تارٌخ :  2434حسن  على  السٌد عبدربه     -  162

 125644برلم       24244246، تارٌخ :  2435  2424/2/15حسن  على  السٌد عبدربه  سارى حتى  -  163

 165642م   برل    24244246، تارٌخ :  2452امل دمحم محمود دمحم شعراوى     -  164

 165463برلم       24244246، تارٌخ :  2444عزت مصباح علً علً     -  165

 164345برلم       24244246، تارٌخ :  2415عصام رشاد دمحم حسٌن     -  166

 164345برلم       24244246، تارٌخ :  2416  2423/2/23عصام رشاد دمحم حسٌن  ساري حتى  -  164

 114346برلم       24244246، تارٌخ :  2446  2422/11/22مجاهد دمحم  ساري حتى  عاطؾ دمحم -  165

 146264برلم       24244246، تارٌخ :  1664ابراهٌم دمحم دمحم الصاوي     -  166

 146264برلم       24244246، تارٌخ :  1661  2422/6/16ابراهٌم دمحم دمحم الصاوي  سارى حتى  -  144

 165463برلم       24244246، تارٌخ :  1666مصباح على على    عزت  -  141

 146245برلم       24244246، تارٌخ :  2425عاطؾ عزٌز اسطفانوس     -  142

 161626برلم       24244246، تارٌخ :  2416  2423/14/24دمحم عزمً دمحم طنطاوي  ساري حتى  -  143

 166356برلم       24244246، تارٌخ :  2422  2425/1/16حتى محمود سٌد جوده اسماعٌل  سارى  -  144

 154444برلم       24244246، تارٌخ :  1656  2421/12/12جبرٌل حافظ احمد سالم  ساري حتى  -  145

 145213برلم       24244246، تارٌخ :  2452  2422/4/15دمحم ناٌؾ ابراهٌم دمحم  سارى حتى  -  146

 166456برلم       24244246، تارٌخ :  2444  2425/1/4سٌن دمحم الحكٌم  ساري حتى حسٌن على ح -  144

 226454برلم       24244246، تارٌخ :  2412  2422/6/26طارق جابر رجب عبد المادر  ساري حتى  -  145

 224444برلم       24244246، تارٌخ :  2425  2422/4/15محمود حسٌن احمد رضوان  ساري حتى  -  146

 144626برلم       24244214، تارٌخ :  2454  2425/1/3مصطفى دمحم مصطفى  سارى حتى  -  154



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 162625برلم       24244214، تارٌخ :  2464  2424/5/11احمد نصر دمحم نصر  سارى حتى  -  151

 164564برلم       24244214، تارٌخ :  2464  2425/1/2حسن امام حسن  سارى حتى  -  152

 134144برلم       24244214، تارٌخ :  2461  2424/6/4دمحم السٌد ؼتورى  سارى حتى  -  153

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2131فوزى السٌد محمود وهبه     -  154

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2132  2422/11/15فوزى السٌد محمود وهبه  ساري حتً  -  155

 223641برلم       24244214، تارٌخ :  2445كمال سٌد عبد الحمٌد على     -  156

 224363برلم       24244214، تارٌخ :  2446  2422/11/14احمد دمحم حمزه دمحم  سارى حتى  -  154

 244152برلم       24244214، تارٌخ :  2445  2424/6/34حماد صابر عزمى عبد الاله  سارى حتى  -  155

 165325برلم       24244214، تارٌخ :  2124  2424/12/5تهانى لطفى فهمى كراس  ساري حتً  -  156

 124354برلم       24244214، تارٌخ :  2465خالد جوهر السٌد عبد المجٌد     -  164

 124354برلم       24244214، تارٌخ :  2466  2423/5/3خالد جوهر السٌد عبد المجٌد  سارى حتى  -  161

 141352برلم       24244214، تارٌخ :  2463  2425/2/4نورجهان مرزوق حنفى  سارى حتى  -  162

 142125برلم       24244214، تارٌخ :  2464طارق دمحم السٌد سرور     -  163

 142125برلم       24244214، تارٌخ :  2465طارق دمحم السٌد سرور     -  164

 142125برلم       24244214، تارٌخ :  2466  2421/4/6ٌد سرور  سارى حتى طارق دمحم الس -  165

 221236برلم       24244214، تارٌخ :  2442فضل محمود سعد ابراهٌم     -  166

 242151برلم       24244214، تارٌخ :  2141  2424/4/25رمضان انور رمضان كورانى  ساري حتً  -  164

 211144برلم       24244214، تارٌخ :  2463  2421/5/6احمد نصٌر  سارى حتى  حسام احمد فودة -  165

 124365برلم       24244214، تارٌخ :  2466  2423/11/14عبدالحلٌم دمحم ابراهٌم على  سارى حتى  -  166

 221236برلم       24244214، تارٌخ :  2443فضل محمود سعد ابراهٌم     -  244

 165435برلم       24244214، تارٌخ :  2122  2425/1/25ٌفه على سلٌمان  ساري حتً جمال خل -  241

 164624برلم       24244214، تارٌخ :  2465مصطفى رمضان عبد الحمٌد حسنٌن     -  242

 164624برلم       24244214، تارٌخ :  2466مصطفى رمضان عبد الحمٌد حسنٌن     -  243

 226544برلم       24244214، تارٌخ :  2456فٌك بخٌت    رامى حمام تو -  244

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2126فوزى السٌد محمود وهبه     -  245

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2134فوزى السٌد محمود وهبه     -  246

 136235برلم       24244214، تارٌخ :  2146  2421/1/21هاله سٌد على دمحم ابو بكر  سارى حتى  -  244

 143664برلم       24244214، تارٌخ :  2464  2421/1/25اٌهاب عبد الستار عبد هللا شرٌؾ  سارى حتى  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2133فوزى السٌد محمود وهبه     -  246

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2134فوزى السٌد محمود وهبه     -  214

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2135فوزى السٌد محمود وهبه     -  211

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2136فوزى السٌد محمود وهبه     -  212

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2134فوزى السٌد محمود وهبه     -  213

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2135د محمود وهبه    فوزى السٌ -  214

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2136فوزى السٌد محمود وهبه     -  215

 43164برلم       24244214، تارٌخ :  2144فوزى السٌد محمود وهبه     -  216

 156425برلم       24244214، تارٌخ :  2462  2424/4/12مدحت محروس سلٌمان السٌد  سارى حتى  -  214

 165154برلم       24244214، تارٌخ :  2455  2424/11/24فاطمة احمد جالل دمحم رشوان  سارى حتى  -  215

 155615برلم       24244214، تارٌخ :  2455صٌدلٌه د/ احمد كمال     -  216

 155615برلم       24244214، تارٌخ :  2456  2424/4/5صٌدلٌه د/ احمد كمال  سارى حتى  -  224

 165456برلم       24244211، تارٌخ :  2261  2425/1/34محمود عبد الرحٌم  سارى حتى  -  221

 154664برلم       24244211، تارٌخ :  2264  2422/4/15سهٌر عبد الصمد دمحم محجوب  سارى حتى  -  222

 232454برلم       24244211، تارٌخ :  2153  2424/6/1حتى  سامح دمحم سٌد دمحم الدلاق  سارى -  223

 166365برلم       24244211، تارٌخ :  2245عالء الدٌن عبد الروؤؾ محمود     -  224

 166365برلم       24244211، تارٌخ :  2246  2425/3/22عالء الدٌن عبد الروؤؾ محمود  سارى حتى  -  225

 162564برلم       24244211، تارٌخ :  2154  2424/14/14ؾ ابراهٌم  ساري حتى على عٌد عبد اللطٌ -  226

 216432برلم       24244211، تارٌخ :  2144  2421/14/26ابراهٌم سٌد على دمحم  ساري حتى  -  224

 154642برلم       24244211، تارٌخ :  2146هانى كامل عطٌة محمود     -  225

 154642برلم       24244211، تارٌخ :  2154ة محمود    هانى كامل عطٌ -  226

 141432برلم       24244211، تارٌخ :  2155واصؾ عبد المالن واصؾ     -  234

 141432برلم       24244211، تارٌخ :  2156واصؾ عبد المالن واصؾ     -  231

 141432لم   بر    24244211، تارٌخ :  2154واصؾ عبد المالن واصؾ     -  232

 141432برلم       24244211، تارٌخ :  2155واصؾ عبد المالن واصؾ     -  233

 141432برلم       24244211، تارٌخ :  2156  2425/2/15واصؾ عبد المالن واصؾ  سارى حتى  -  234

 146664برلم       24244211، تارٌخ :  2144سمٌر جبر هللا دمحم     -  235

 213555برلم       24244211، تارٌخ :  2145  2421/4/16لعال جالل عامر شرٌؾ  ساري حتى ابو ا -  236



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 143144برلم       24244211، تارٌخ :  2165سامح امام دمحم الشاهد     -  234

 143144برلم       24244211، تارٌخ :  2166  2424/12/23سامح امام دمحم الشاهد  سارى حتى  -  235

 61465برلم       24244211، تارٌخ :  2153  2421/12/16رق ابوالعال حسن  سارى حتى طا -  236

 146115برلم       24244211، تارٌخ :  2246فرج احمد ابراهٌم     -  244

 146115برلم       24244211، تارٌخ :  2244  2422/3/14فرج احمد ابراهٌم  ساري حتً  -  241

 51555برلم       24244211، تارٌخ :  2162لبنا  نالص مدة  طارق محمود خلٌل ا -  242

 231334برلم       24244211، تارٌخ :  2245  2424/2/15السٌد احمد زكى عبد الحفٌظ  سارى حتى  -  243

 155335برلم       24244211، تارٌخ :  2214  2424/3/12مختار احمد دمحمٌن نصار  سارى حتى  -  244

 114454برلم       24244211، تارٌخ :  2211  2422/11/25طفً بدر الدٌن  سارى حتى رشا مص -  245

 53544برلم       24244211، تارٌخ :  2142  2424/6/26فؤاد عزمى عطا حنا  سارى حتى  -  246

 165112برلم       24244212، تارٌخ :  2166  2425/1/31هشام طه احمد عثمان  سارى حتى  -  244

 62214برلم       24244212، تارٌخ :  2354نحمده محمود احمد دمحم     -  245

 62214برلم       24244212، تارٌخ :  2355نحمده محمود احمد دمحم     -  246

 62214برلم       24244212، تارٌخ :  2356نحمده محمود احمد دمحم     -  254

 62214برلم       24244212: ، تارٌخ  2354نحمده محمود احمد دمحم     -  251

 164655برلم       24244212، تارٌخ :  2235  2425/1/23هانى دمحمى عٌسى  ساري حتى  -  252

 166146برلم       24244212، تارٌخ :  2342  2425/1/5هدى على على سعٌد  سارى حتى  -  253

 235645برلم       24244212ارٌخ : ، ت 2325  2425/2/2امٌر محمود احمد عبدهللا  سارى حتى  -  254

 233651برلم       24244212، تارٌخ :  2244  2425/2/23مصطفى رشاد دمحم دمحم  ساري حتى  -  255

 142565برلم       24244212، تارٌخ :  2234مجدى نجٌب ٌوسؾ     -  256

 142565برلم       24244212، تارٌخ :  2235مجدى نجٌب ٌوسؾ     -  254

 142565برلم       24244212، تارٌخ :  2236مجدى نجٌب ٌوسؾ     -  255

 155645برلم       24244212، تارٌخ :  2344  2422/2/13احمد محمود كمال  سارى حتى  -  256

 112624برلم       24244212، تارٌخ :  2265  2422/4/23صالح جمعه جمعه سالم  سارى حتى  -  264

 232365برلم       24244212، تارٌخ :  2256  2424/4/12عمر شنن  سارى حتى  حسٌن رمضان -  261

 156413برلم       24244212، تارٌخ :  2344  2422/6/13اٌمن االكلٌنٌكٌة  سارى حتى  \صٌدلٌه د  -  262

 164414برلم       24244212، تارٌخ :  1321  2423/3/14كامل فهٌم عوض عبد المسٌح  ساري حتى  -  263

 164546برلم       24244212، تارٌخ :  2236  2424/4/4عمرو عمر احمد محمود  ساري حتى  -  264



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 123541برلم       24244212، تارٌخ :  2266  2423/14/23ابو السعود لالدوات العمومً  ساري حتى  -  265

 155314برلم       24244212، تارٌخ :  2264  2423/6/5مؤسسة عبد الصبور علوى لالدوات الكهربائٌة  ساري  -  266

 165112برلم       24244212، تارٌخ :  2244  2424/12/6هشام طه احمد عثمان  سارى حتى  -  264

 166453برلم       24244212، تارٌخ :  2266  2425/1/4دمحم سٌد على حسن  ساري حتى  -  265

 166346برلم       24244212، تارٌخ :  2255  2425/1/12 انا فاطمه مختار على العشرى  ساري حتى -  266

 166346برلم       24244212، تارٌخ :  2255  2425/1/12حضانة انا لالطفال  ساري حتى  -  244

 166465برلم       24244212، تارٌخ :  2154  2425/1/34فرؼل للمماوالت  سارى حتى  -  241

 162545برلم       24244212، تارٌخ :  2232  2424/14/14ي حتى  انور احمد سٌد دوٌدار  سار -  242

 244261برلم       24244212، تارٌخ :  2234  2422/2/16خلؾ هللا سالم احمد السٌد  ساري حتى  -  243

 153255برلم       24244212، تارٌخ :  2322دمحم عٌاد على شنن     -  244

 153255برلم       24244212، تارٌخ :  2323  2421/11/16ى دمحم عٌاد على شنن  سارى حت -  245

 165561برلم       24244212، تارٌخ :  2243عاصم عبد الفتاح كامل لدٌس     -  246

 165561برلم       24244212، تارٌخ :  2244  2424/5/16عاصم عبد الفتاح كامل لدٌس  ساري حتى  -  244

 166464برلم       24244212، تارٌخ :  2265  2425/1/16  سارى حتى دمحم عبد التواب عوض دمحم -  245

 164645برلم       24244212، تارٌخ :  2245  2425/1/24مصوؼات ومجوهرات دمحم خطاب  ساري حتى  -  246

 216634برلم       24244212، تارٌخ :  2234  2422/2/26حازم احمد محرم عبد الشافى  سارى حتى  -  254

 216415برلم       24244212، تارٌخ :  2263  2421/14/12احمد دمحم عباس احمد ابو العال  سارى حتى  -  251

 162333برلم       24244213، تارٌخ :  2342  2424/3/23اسامه احمد دمحم الطحان  سارى حتى  -  252

 162333برلم       24244213، تارٌخ :  2342  2424/3/23ورشة الطحان لتصنٌع وطباعة الكرتون  سارى حتى  -  253

 162466برلم       24244213، تارٌخ :  2426  2424/6/3خضر ابراهٌم سلٌمان  ساري حتى  -  254

 242232برلم       24244213، تارٌخ :  2343  2424/4/24رمضان سٌد اسماعٌل امام  ساري حتً  -  255

 233454برلم       24244213، تارٌخ :  2345  2424/14/25نهال السٌد امٌن فهمى  ساري حتى  -  256

 161364برلم       24244213، تارٌخ :  2443  2424/5/1محمود ثابت محمود  ساري حتى  -  254

برلم       24244213، تارٌخ :  2443  2424/5/1مؤسسه عبر البالد لمماوالت العمومٌه والتورٌدات  ساري حتى  -  255

161364 

 146566برلم       24244213، تارٌخ :  2336منى عبد الرحمن صدٌك دمحم     -  256

 146566برلم       24244213، تارٌخ :  2334منى عبد الرحمن صدٌك دمحم     -  264

 162643برلم       24244213، تارٌخ :  2356  2424/6/26دمحم حسن دمحم  ساري حتى  -  261

 165114برلم       24244213، تارٌخ :  2356  2425/1/31سارى حتى   تامر حسن عبد المعطى -  262
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 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2353عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم خلٌفه     -  263

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2354عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم خلٌفه     -  264

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2355خلٌفه     عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم -  265

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2356  2423/2/13عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم خلٌفه  ساري حتى  -  266

 164466برلم       24244213، تارٌخ :  2361عصام دمحم ابرهٌم جاب هللا     -  264

 164466برلم       24244213، تارٌخ :  2362  2424/11/14  سارى حتى عصام دمحم ابرهٌم جاب هللا -  265

 244244برلم       24244213، تارٌخ :  2362احمد جبر مهدى احمد     -  266

 223325برلم       24244213، تارٌخ :  2415  2422/6/13امال فوزى دمحم مجدى  سارى حتى  -  344

 164336برلم       24244213، تارٌخ :  2326  2424/6/25ٌز سند  ساري حتى تامر عبد الجابر عبد العز -  341

 163654برلم       24244213، تارٌخ :  2345  2424/6/16دمحم السٌد عبداللطٌؾ على  ساري حتى  -  342

 141461برلم       24244213، تارٌخ :  2365عبد البدٌع عطٌه السٌد شاهٌن     -  343

 141461برلم       24244213، تارٌخ :  2366  2424/3/25دٌع عطٌه السٌد شاهٌن  سارى حتى عبد الب -  344

 141461برلم       24244213، تارٌخ :  2344عبد البدٌع عطٌه السٌد شاهٌن     -  345

 111545برلم       24244213، تارٌخ :  2414  2423/3/3دمحم  رمضان عبد الفتاح  ساري حتً  -  346

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2346عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم خلٌفه     -  344

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2354عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم خلٌفه     -  345

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2351عبدالواحد عبدالعزٌز دمحم خلٌفه     -  346

 43544برلم       24244213، تارٌخ :  2352  2422/5/2عبدالعزٌز دمحم خلٌفه  ساري حتى  عبدالواحد -  314

 161465برلم       24244213، تارٌخ :  2335دمحم ربٌع احمد دمحم صالح     -  311

 154656برلم       24244213، تارٌخ :  2414مصطفى دمحم عبد الحافظ     -  312

 154656برلم       24244213، تارٌخ :  2411  2423/1/3افظ  ساري حتى مصطفى دمحم عبد الح -  313

 66526برلم       24244213، تارٌخ :  2344السٌد دمحم دمحماسماعٌل     -  314

 66526برلم       24244213، تارٌخ :  2341السٌد دمحم دمحماسماعٌل     -  315

 66526برلم       24244213:  ، تارٌخ 2342السٌد دمحم دمحماسماعٌل     -  316

 66526برلم       24244213، تارٌخ :  2343السٌد دمحم دمحماسماعٌل     -  314

 66526برلم       24244213، تارٌخ :  2344السٌد دمحم دمحماسماعٌل     -  315

 146236برلم       24244213، تارٌخ :  2351اٌمن احمد على هرٌدى     -  316

 146236برلم       24244213، تارٌخ :  2352احمد على هرٌدى     اٌمن -  324
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 146236برلم       24244213، تارٌخ :  2353اٌمن احمد على هرٌدى     -  321

 51555برلم       24244213، تارٌخ :  2412  2424/2/25طارق محمود خلٌل البنا  ساري حتً  -  322

 245513برلم       24244213، تارٌخ :  2364  مصطفى احمد فراج عبد الرحمن   -  323

برلم       24244213، تارٌخ :  2424  2425/2/14اضاؾ/ ماهر حلمى عبدالفتاح لالدوات المنزلٌه  ساري حتى  -  324

133446 

 133446برلم       24244213، تارٌخ :  2424  2425/2/14ماهر حلمى عبد الفتاح على  ساري حتى  -  325

 153365برلم       24244213، تارٌخ :  2336  2423/5/31هانى عمر دمحم عنبر  ساري حتى  -  326

 161465برلم       24244213، تارٌخ :  2333دمحم ربٌع احمد دمحم     -  324

 161465برلم       24244213، تارٌخ :  2334  2423/11/24دمحم ربٌع احمد دمحم  ساري حتى  -  325

 165663برلم       24244213، تارٌخ :  2424  2424/12/21حسن عبد الموى  ساري حتى  حسن سعد -  326

 166546برلم       24244216، تارٌخ :  2454  2425/1/24دمحم ابو النجا سٌد احمد سالمه  سارى حتى  -  334

 65446برلم       24244216، تارٌخ :  2465  2424/4/13سمٌحه نجٌب السٌد عبد السٌد  سارى حتى  -  331

 163664برلم       24244216، تارٌخ :  2436  2424/11/24عمرو دمحم مختار الشاذلً  ساري حتى  -  332

 162534برلم       24244216، تارٌخ :  2453  2424/5/6احمد صبحى ابراهٌم عفان  ساري حتى  -  333

 244665برلم       24244216، تارٌخ :  2455دمحم كامل محمود دروٌش     -  334

 244665برلم       24244216، تارٌخ :  2456  2425/3/3دمحم كامل محمود دروٌش  سارى حتى  -  335

 223513برلم       24244216، تارٌخ :  2433  2422/6/23مجدى دمحم سلٌمان دمحم سالم  ساري حتى  -  336

 162643برلم       24244216، تارٌخ :  2444هاشم احمد على هاشم     -  334

 233653برلم       24244216، تارٌخ :  2464  2425/2/25احمد ابو الفتوح دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  335

 165566برلم       24244216، تارٌخ :  2454  2424/12/16والء الدٌن مرعى كمال دمحم  سارى حتى  -  336

 245445برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2424/6/5حمٌده احمد حمٌده الخطٌب  ساري حتً  -  344

 154561برلم       24244216، تارٌخ :  2456عصام مكاوى زكى مكاوى     -  341

 154561برلم       24244216، تارٌخ :  2464  2422/4/4عصام مكاوى زكى مكاوى  ساري حتى  -  342

 166626برلم       24244216: ، تارٌخ  2442عمرو دمحم مجدى حسن على     -  343

 166626برلم       24244216، تارٌخ :  2443  2425/2/3عمرو دمحم مجدى حسن على  سارى حتى  -  344

 164652برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2424/4/11عبد السالم عبد المطلب احمد الكٌال  ساري حتى  -  345

 164652برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2424/4/11تى اصبح الكٌال اٌركوند  ساري ح -  346

 156565برلم       24244214، تارٌخ :  2554  2422/4/1دمحم فتحى حسن اسماعٌل  ساري حتى  -  344

 126565برلم       24244214، تارٌخ :  2514  2424/5/24اٌمن دمحم دمحم عبد االحافظ  ساري حتى  -  345
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 36316برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/3/1مى رزق  ساري حتى مورٌس فه -  346

 165344برلم       24244214، تارٌخ :  2551  2424/12/5دمحم عدلى عبده صباح  ساري حتى  -  354

 165344برلم       24244214، تارٌخ :  2551  2424/12/5اصبح مؤسسة العدلى لخدمات المحمول  ساري حتى  -  351

 64663برلم       24244214، تارٌخ :  2523  2424/11/5دمحم عباس دمحم محمود  ساري حتى  -  352

 64663برلم       24244214، تارٌخ :  2523  2424/11/5هابى هاوس لالخشاب  ساري حتى  -  353

 221664   برلم    24244214، تارٌخ :  2544  2422/5/2اٌمن مورٌس جٌد شحاته  ساري حتى  -  354

 244244برلم       24244214، تارٌخ :  2566  2425/2/16احمد جبر مهدى احمد  ساري حتى  -  355

 224643برلم       24244214، تارٌخ :  2545هٌثم محمود صابر دمحم     -  356

 155656برلم       24244214، تارٌخ :  2542اسامة عبد العزٌز مصلٌحى     -  354

 225634برلم       24244214، تارٌخ :  2534  2423/3/26ر ابراهٌم مٌخائٌل  ساري حتى البٌ -  355

 163261برلم       24244214، تارٌخ :  2512  2424/5/24ولٌد عبدالصمد سٌد عبدالصمد  ساري حتى  -  356

 233545برلم       24244214، تارٌخ :  2556  2425/2/5خالد عبد الرسول سالم احمد  ساري حتى  -  364

 211426برلم       24244214، تارٌخ :  2554  2421/5/6حنفى على حنفى على  ساري حتى  -  361

 126525برلم       24244214، تارٌخ :  2531  2424/5/4احمد طه على خلؾ  ساري حتى  -  362

 155544برلم       24244214، تارٌخ :  2562  2424/4/2عالء الدٌن حسن على  ساري حتى  -  363

 233535برلم       24244214، تارٌخ :  2516  2425/2/5احمد دمحم ابو الحمد على  ساري حتى  -  364

 142666برلم       24244214، تارٌخ :  2554  2421/5/24ٌوسؾ حسٌن ٌوسؾ  ساري حتى  -  365

 162666برلم       24244214 ، تارٌخ : 2545  2424/5/3خالد دمحم السٌد ابو زٌد  ساري حتى  -  366

 233133برلم       24244214، تارٌخ :  2555  2424/11/2شرٌؾ عبد المنعم ابو طالب  ساري حتى  -  364

 164246برلم       24244214، تارٌخ :  2542  2424/12/16احمد دمحم السٌد صالح  ساري حتى  -  365

 164214برلم       24244214، تارٌخ :  2541  2424/12/16ناجح حسٌن احمد  ساري حتى  -  366

 224414برلم       24244214، تارٌخ :  2564  2422/3/11عادل دمحم عبد الرازق دمحم  ساري حتى  -  344

 146545برلم       24244214، تارٌخ :  2525عادل ٌوسؾ عبدالمالن     -  341

 146545برلم       24244214، تارٌخ :  2526عادل ٌوسؾ عبدالمالن     -  342

 146545برلم       24244214، تارٌخ :  2524عادل ٌوسؾ عبدالمالن     -  343

 146545برلم       24244214، تارٌخ :  2525  2421/5/12عادل ٌوسؾ عبدالمالن  ساري حتى  -  344

 164451برلم       24244214، تارٌخ :  2545اشرؾ حنفى عبادى محمود     -  345

 164451برلم       24244214، تارٌخ :  2546  2424/6/24اشرؾ حنفى عبادى محمود  ساري حتى  -  346
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 165556برلم       24244214، تارٌخ :  2556  2424/12/25حاتم على حسن لرنى  ساري حتى  -  344

 166216لم   بر    24244214، تارٌخ :  2522  2425/1/14عمرو السٌد دمحم امٌن  سارى حتى  -  345

 244642برلم       24244215، تارٌخ :  2645  2425/3/2عبد الرازق السٌد على الجٌوشى  ساري حتى  -  346

 246244برلم       24244215، تارٌخ :  2644  2424/6/26شعبان دمحم احمد على  سارى حتى  -  354

 134224برلم       24244215، تارٌخ :  2654  2424/6/12عبد الرازق احمد جاد الحك  ساري حتى  -  351

 165521برلم       24244215، تارٌخ :  2655  2424/5/24دمحم احمد عبدالعزٌز ابراهٌم ؼازى  ساري حتى  -  352

 222441برلم       24244215، تارٌخ :  2624  2422/5/15دمحم سالمه عبد النبى هارون  ساري حتى  -  353

 166433برلم       24244215، تارٌخ :  2662  2425/1/3نٌس عمر احمد الدوٌن  سارى حتى ابراهٌم عبد الو -  354

 164633برلم       24244215، تارٌخ :  2624صبحى اسماعٌل دمحم ابو سوٌلم     -  355

 164633برلم       24244215، تارٌخ :  2625  2424/4/11صبحى اسماعٌل دمحم ابو سوٌلم  ساري حتى  -  356

 123144برلم       24244215، تارٌخ :  2625صٌدلٌه / دمحم حسنى عبدالفتاح     -  354

 123144برلم       24244215، تارٌخ :  2626  2423/6/15صٌدلٌه / دمحم حسنى عبدالفتاح  ساري حتى  -  355

 214554برلم       24244215، تارٌخ :  2666نسٌم رجب الشحات السٌد     -  356

 166454برلم       24244215، تارٌخ :  2611  2424/6/26منى عبد المحسن دمحم ابراهٌم  ساري حتى  -  364

 222266برلم       24244215، تارٌخ :  2636  2422/5/13كمٌل فهمى عبكه فرح  ساري حتى  -  361

 141565برلم       24244215، تارٌخ :  2652  2424/14/26دمحم ابراهٌم ابراهٌم  ساري حتى  -  362

 144236برلم       24244215، تارٌخ :  2626  2421/5/13اشرؾ حسن سلطان  ساري حتى  -  363

 243664برلم       24244215، تارٌخ :  2656  2424/6/23رفعت عزمى عبدالاله احمد  ساري حتى  -  364

 245254برلم       24244215تارٌخ : ،  2644  2424/5/11اشرؾ على اسماعٌل عبد الؽفار  ساري حتى  -  365

 165435برلم       24244215، تارٌخ :  2664عبده سٌد عبده ؼٌطاس     -  366

 165435برلم       24244215، تارٌخ :  2665  2424/5/22عبده سٌد عبده ؼٌطاس  ساري حتى  -  364

 212556برلم       24244215ٌخ : ، تار 2621  2421/6/16اشرؾ ابراهٌم مصطفى ٌوسؾ  ساري حتى  -  365

 56244برلم       24244215، تارٌخ :  2645صادق محمود على ابوطالب     -  366

 56244برلم       24244215، تارٌخ :  2646  2424/5/24صادق محمود على ابوطالب  ساري حتى  -  444

 134465برلم       24244215، تارٌخ :  2612معوض  عبدالعزٌز معوض  ٌوسؾ     -  441

 134465برلم       24244215، تارٌخ :  2613معوض  عبدالعزٌز معوض  ٌوسؾ     -  442

 134465برلم       24244215، تارٌخ :  2614  2424/5/2معوض  عبدالعزٌز معوض  ٌوسؾ  ساري حتى  -  443

 114146برلم       24244215، تارٌخ :  2635عادل عبده التونى دمحم     -  444
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 114146برلم       24244215، تارٌخ :  2636عادل عبده التونى دمحم     -  445

 114146برلم       24244215، تارٌخ :  2634  2421/11/25عادل عبده التونى دمحم  ساري حتى  -  446

 114146برلم       24244215، تارٌخ :  2635المنشأة الفنٌة لالالت الدلٌمة     -  444

 114146برلم       24244215، تارٌخ :  2636المنشأة الفنٌة لالالت الدلٌمة     -  445

 114146برلم       24244215، تارٌخ :  2634  2421/11/25المنشأة الفنٌة لالالت الدلٌمة  ساري حتى  -  446

 62134برلم       24244215، تارٌخ :  2646  2423/14/14محمود عبدهللا عبدالمجٌد  سارى حتى  -  414

 164666برلم       24244215، تارٌخ :  2644  2424/4/25خالد خلٌل ابراهٌم دمحم ٌمامه  ساري حتى  -  411

 151634برلم       24244215، تارٌخ :  2614  2423/3/4حنان شعبان محمود  ساري حتى  -  412

 145452برلم       24244215تارٌخ :  ، 2565  2421/6/3عادل فتحى عبد العظٌم على  ساري حتى  -  413

 42244برلم       24244215، تارٌخ :  2564  2422/6/13اسماعٌل عبدالجواد بٌومى  ساري حتى  -  414

 163263برلم       24244215، تارٌخ :  2641  2424/14/31هشام مصطفى ابراهٌم محمود  ساري حتى  -  415

 123144برلم       24244215، تارٌخ :  2634دمحم حسنى     4صٌدلٌة د -  416

 123144برلم       24244215، تارٌخ :  2631دمحم حسنى     4صٌدلٌة د -  414

 123144برلم       24244215، تارٌخ :  2632  2421/4/1دمحم حسنى  ساري حتى  4صٌدلٌة د -  415

 232356  برلم     24244215، تارٌخ :  2656احمد فرج سعد حفنى     -  416

 56524برلم       24244216، تارٌخ :  2445هشام حسن عالءالدٌن منصور     -  424

 54542برلم       24244216، تارٌخ :  2466حسن بٌومى اسماعٌل     -  421

 54542برلم       24244216، تارٌخ :  2464  2422/6/4حسن بٌومى اسماعٌل  سارى حتى  -  422

 145552برلم       24244216، تارٌخ :  2452نفى عبد الهادى    ناصر  مسعد ح -  423

 145552برلم       24244216، تارٌخ :  2453  2422/5/6ناصر  مسعد حنفى عبد الهادى  سارى حتى  -  424

 134635برلم       24244216، تارٌخ :  2425  2425/5/23سٌد على احمد دمحم  ساري حتى  -  425

 234366برلم       24244216، تارٌخ :  2441  2423/6/25سٌد احمد  ساري حتى  سٌد احمد -  426

 65311برلم       24244216، تارٌخ :  2414  2424/3/25فاطمه دسولى عبد الحلٌم  ساري حتى  -  424

 154464برلم       24244216، تارٌخ :  2442عبد العال عبد الرحٌم عبد الموجود     -  425

 154464برلم       24244216، تارٌخ :  2443  2422/4/15د العال عبد الرحٌم عبد الموجود  ساري حتى عب -  426

 166334برلم       24244216، تارٌخ :  2445  2424/6/22هشام دمحم محمود ربٌع  ساري حتى  -  434

 161244برلم       24244216، تارٌخ :  2423  2424/4/26احمد جابر دمحم عبد العلٌم  ساري حتى  -  431

 152622برلم       24244216، تارٌخ :  2446مخلص فهٌم ٌوسؾ     -  432



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 152622برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2423/5/5مخلص فهٌم ٌوسؾ  ساري حتى  -  433

 165241رلم   ب    24244216، تارٌخ :  2463  2424/12/6سٌد سعٌد عبد العزٌز سٌد احمد  سارى حتى  -  434

 211445برلم       24244216، تارٌخ :  2665  2421/5/6ظرٌؾ نعٌم حبشى عوض هللا  ساري حتى  -  435

 226446برلم       24244216، تارٌخ :  2442  2422/6/26احمد حسٌن دمحم حسٌن  ساري حتى  -  436

 224424برلم       24244216ارٌخ : ، ت 2454  2422/4/14دمحم ابو الفتوح موسى دمحم  ساري حتى  -  434

 162651برلم       24244216، تارٌخ :  2415  2424/14/1صفا عبد النعٌم امٌن  ساري حتى  -  435

 144664برلم       24244216، تارٌخ :  2444ماجد عٌاد فرج هللا عوض هللا     -  436

 144664برلم       24244216، تارٌخ :  2441  2421/2/21ماجد عٌاد فرج هللا عوض هللا  ساري حتى  -  444

 164225برلم       24244216، تارٌخ :  2461حسن منصور ابو ضٌؾ احمد     -  441

 164225برلم       24244216، تارٌخ :  2462  2424/6/24حسن منصور ابو ضٌؾ احمد  سارى حتى  -  442

 164451برلم       24244216، تارٌخ :  2431امل منشاوى السٌد دمحم     -  443

 164451برلم       24244216، تارٌخ :  2432  2423/1/14امل منشاوى السٌد دمحم  ساري حتى  -  444

 53214برلم       24244216، تارٌخ :  2435عبد الرحٌم دمحم ابو زٌد     -  445

 53214  برلم     24244216، تارٌخ :  2436عبد الرحٌم دمحم ابو زٌد     -  446

 53214برلم       24244216، تارٌخ :  2434عبد الرحٌم دمحم ابو زٌد     -  444

 53214برلم       24244216، تارٌخ :  2435عبد الرحٌم دمحم ابو زٌد     -  445

 144242برلم       24244216، تارٌخ :  2433معرض موبلٌات الطباخ     -  446

 144242برلم       24244216، تارٌخ :  2434  2421/3/23اري حتى معرض موبلٌات الطباخ  س -  454

 162124برلم       24244224، تارٌخ :  2545رامً سٌد خمٌس دمحم     -  451

 162124برلم       24244224، تارٌخ :  2546رامً سٌد خمٌس دمحم     -  452

 154566برلم       24244224، تارٌخ :  2466  2422/4/6محمود سعد عبد الواحد عبد الحافظ  سارى حتى  -  453

 133464برلم       24244224، تارٌخ :  2524  2424/3/4عصام دمحم دمحم احمد  ساري حتى -  454

 165555برلم       24244224، تارٌخ :  2526  2424/12/26عمرو جمال نعٌم  ساري حتى -  455

 214246برلم       24244224، تارٌخ :  2511  2421/11/26فاطمه احمد بكر مراد  ساري حتى -  456

 213435برلم       24244224، تارٌخ :  2541  2421/6/25نور الدٌن على مرسى داود  سارى حتى  -  454

 115266برلم       24244224، تارٌخ :  2545  2422/5/24عبد الخالك على عبد الخالك  ساري حتى -  455

 51545برلم       24244224، تارٌخ :  2446  2424/2/15ت عبدالعظٌم  ساري حتى عبدالعظٌم عرفا -  456

 226514برلم       24244224، تارٌخ :  2551  2423/6/11اكرامى فرج على عبد الخالك  ساري حتى  -  464



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 135454برلم       24244224، تارٌخ :  2463  2425/6/14احمد عبد هللا على ابو زٌد  ساري حتى \صٌدلٌة  -  461

 225341برلم       24244224، تارٌخ :  2544  2422/6/6دمحم حمزه بخٌت مصطفى  ساري حتى -  462

 56634برلم       24244224، تارٌخ :  2445امال نصر فلدس مٌخائٌل     -  463

 56634برلم       24244224، تارٌخ :  2446امال نصر فلدس مٌخائٌل     -  464

 56634برلم       24244224، تارٌخ :  2454  2424/5/26ال نصر فلدس مٌخائٌل  ساري حتىام -  465

 164145برلم       24244224، تارٌخ :  2514  2424/6/21دمحم عبد الفتاح دمحم نادر  سارى حتى  -  466

 62442برلم       24244224، تارٌخ :  2513عبدالعظٌم دمحم حامد الراضً     -  464

 62442برلم       24244224، تارٌخ :  2514عبدالعظٌم دمحم حامد الراضً     -  465

 62442برلم       24244224، تارٌخ :  2515عبدالعظٌم دمحم حامد الراضً     -  466

 62442برلم       24244224، تارٌخ :  2516عبدالعظٌم دمحم حامد الراضً     -  444

 62442برلم       24244224، تارٌخ :  2514  2422/5/25راضً  ساري حتى عبدالعظٌم دمحم حامد ال -  441

 166446برلم       24244224، تارٌخ :  2555  2425/1/16اشرؾ ابو الحماٌد ابو بكر  ساري حتى  -  442

 164664برلم       24244224، تارٌخ :  2451  2425/1/4حسٌن السٌد عبد الرحمن  ساري حتى -  443

 234656برلم       24244223، تارٌخ :  2664  2423/11/16شرٌؾ عبد هللا دمحم شلبى  ساري حتى  -  444

 62445برلم       24244223، تارٌخ :  2666  2422/5/26اسامه عبدالكرٌم دمحم  ساري حتً  -  445

 164145م   برل    24244223، تارٌخ :  2624  2424/14/21طارق احمد مسعود احمد  ساري حتً  -  446

 233641برلم       24244223، تارٌخ :  2556  2425/2/25ممدوح ابراهٌم سٌد احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  444

 164141برلم       24244223، تارٌخ :  2256  2424/12/13سعاد دمحم احمد الجندى  سارى حتى  -  445

 244345برلم       24244223، تارٌخ :  2554  2425/2/24امٌن عبد الهادى سٌد الطنطاوى  سارى حتى  -  446

 166645برلم       24244223، تارٌخ :  2634  2425/1/25عمرو السٌد رحٌم عزب  ساري حتً  -  454

 134262برلم       24244223، تارٌخ :  2612  2425/4/21فران تن  سارى حتى  -  451

 55442برلم       24244223، تارٌخ :  2564سٌد دمحم على حسن     -  452

 55442برلم       24244223، تارٌخ :  2565سٌد دمحم على حسن     -  453

 55442برلم       24244223، تارٌخ :  2566سٌد دمحم على حسن     -  454

 55442برلم       24244223، تارٌخ :  2564سٌد دمحم على حسن     -  455

 55442برلم       24244223تارٌخ :  ، 2565سٌد دمحم على حسن     -  456

 55442برلم       24244223، تارٌخ :  2566سٌد دمحم على حسن     -  454

 233436برلم       24244223، تارٌخ :  2644  2424/12/13رشا احمد دمحم علً دمحم  سارى حتى  -  455



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 164242برلم       24244223، تارٌخ :  2564رشٌد فتحى عبد السالم دمحم     -  456

 164242برلم       24244223، تارٌخ :  2565  2424/6/23رشٌد فتحى عبد السالم دمحم  ساري حتى  -  464

 166554برلم       24244223، تارٌخ :  2662هدى على حسن ابراهٌم     -  461

 166554برلم       24244223، تارٌخ :  2663هدى على حسن ابراهٌم     -  462

 156151برلم       24244223، تارٌخ :  2566  2422/4/14دالٌا عبد الفتاح مجاهد واكد  ساري حتى  -  463

 246465برلم       24244223، تارٌخ :  2652  2421/2/6عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن  ساري حتى  -  464

 244414برلم       24244223، تارٌخ :  2564  2425/3/3مدحت عبد الاله السٌد عبد النعبم  ساري حتى  -  465

 244441برلم       24244223، تارٌخ :  2611  2425/2/22كمال عبد هللا مرزوق حجاج  سارى حتى  -  466

 166321برلم       24244223، تارٌخ :  2556  2424/6/16الحسن صادق ابراهٌم  سارى حتى  -  464

 156354برلم       24244223، تارٌخ :  2565  2422/5/15ي حتى خالد بخٌت ابو الوفا بخٌت  سار -  465

 222444برلم       24244223، تارٌخ :  2566  2422/5/24ٌوسؾ سٌد حسن ٌوسؾ  ساري حتى  -  466

 244441برلم       24244223، تارٌخ :  2561  2425/4/14ناصر دمحم عبد الفتاح سٌد  ساري حتى  -  544

 45434برلم       24244223، تارٌخ :  2544عبدالفاضل     السٌد فاضل -  541

 45434برلم       24244223، تارٌخ :  2545السٌد فاضل عبدالفاضل     -  542

 45434برلم       24244223، تارٌخ :  2546السٌد فاضل عبدالفاضل     -  543

 45434برلم       24244223:  ، تارٌخ 2544  2422/5/5السٌد فاضل عبدالفاضل  ساري حتى  -  544

 153164برلم       24244223، تارٌخ :  2566  2423/5/16رضا حمادة ٌوسؾ عبد السالم  سارى حتى  -  545

 165635برلم       24244223، تارٌخ :  2625  2424/12/34احمد اسامه دمحم ناصر عبد الرازق  سارى حتى  -  546

 231454برلم       24244223، تارٌخ :  2555  2424/4/26ٌز عبد هللا  ساري حتى هشام عبد الرسول عبد العز -  544

 165426برلم       24244223، تارٌخ :  2563  2425/2/14ٌحٌى جمعة عبد الفتاح  ساري حتى  -  545

 164642برلم       24244223، تارٌخ :  2542وجدى حامد عبد الونٌس عبد السمٌع     -  546

 164642برلم       24244223، تارٌخ :  2543  2424/6/24دى حامد عبد الونٌس عبد السمٌع  ساري حتى وج -  514

 166452برلم       24244223، تارٌخ :  2615  2424/14/12مجدى رافت جندى ارمانٌوس  سارى حتى  -  511

 233454برلم       24244223، تارٌخ :  2555  2424/11/1دمحم الحسن صادق ابراهٌم  سارى حتى  -  512

 234122برلم       24244224، تارٌخ :  2654  2423/6/11احمد خالد دمحم رضا انور  سارى حتى  -  513

 226443برلم       24244224، تارٌخ :  2164  2423/5/4على حسن عبد الممصود صالح  سارى حتى  -  514

 125345برلم       24244224، تارٌخ :  2663  2424/1/3نبٌل محمود عباس  طلبه الزمر  سارى حتى  -  515

 244463برلم       24244224، تارٌخ :  2645  2425/2/6دمحم عبد السالم احمد محمود فرج  سارى حتى  -  516



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 246145برلم       24244224، تارٌخ :  3416  2421/1/16ابراهٌم عبد الشافى سعد عبد الشافى  ساري حتى  -  514

 153446برلم       24244224، تارٌخ :  2654رفعت منصور حنس     -  515

 153446برلم       24244224، تارٌخ :  2655  2421/11/22رفعت منصور حنس  سارى حتى  -  516

 234441برلم       24244224، تارٌخ :  2645  2425/3/3فهمى عطا هللا نصٌؾ ٌوسؾ  سارى حتى  -  524

 233326برلم       24244224، تارٌخ :  2655  2424/11/26فهٌم لطب  سارى حتى محمود دمحم  -  521

 231625برلم       24244224، تارٌخ :  2646  2424/5/12حازم مبرون شحاته عوٌس  سارى  حتى  -  522

 163454برلم       24244224، تارٌخ :  2644  2424/14/16رجب عبد العال دمحم سعد  سارى حتى  -  523

 211646برلم       24244224، تارٌخ :  2651  2421/5/23رفعت دمحم تمام سالمه  سارى حتى  -  524

 155622برلم       24244224، تارٌخ :  2656عزت ابراهٌم على سالم     -  525

 155622برلم       24244224، تارٌخ :  2664  2422/2/12عزت ابراهٌم على سالم  سارى حتى  -  526

 114315برلم       24244224، تارٌخ :  2662سلطان دمحم همام     -  524

 165415برلم       24244224، تارٌخ :  3424هانى طه دمحم طنطاوى     -  525

 165415برلم       24244224، تارٌخ :  3421  2424-12-23هانى طه دمحم طنطاوى  سارى حتى  -  526

 61656برلم       24244224، تارٌخ :  2645  2422/1/14رى حتى محاسن دمحم شكرى فهمى  سا -  534

 156136برلم       24244224، تارٌخ :  2655  2423/4/14عال سعٌد دمحم عبد الصمد  سارى حتى  -  531

 164154برلم       24244224، تارٌخ :  3415  2424/6/23احمد دمحم البندارى  ساري حتى  -  532

 226256برلم       24244224، تارٌخ :  3445  2423-5-13عبد النور عبد الرازق  سارى حتى دمحم احمد  -  533

 216246برلم       24244224، تارٌخ :  2656  2422/1/31شحاته دمحم هاشم زٌد  سارى حتى  -  534

 125454برلم       24244224، تارٌخ :  2655  2424/2/5عبد الرازق  مصطفى حسٌن  سارى حتى  -  535

 233661برلم       24244224، تارٌخ :  3134  2425/1/13خالد طه عبد الحكٌم علً  سارى حتى  -  536

 232644برلم       24244224، تارٌخ :  3446عمرو عادل دمحم عبد الممصود     -  534

 146354برلم       24244224، تارٌخ :  2652عاطؾ على دسولى     -  535

 146354برلم       24244224، تارٌخ :  2653لى دسولى    عاطؾ ع -  536

 146354برلم       24244224، تارٌخ :  2654  2422- 3 - 34عاطؾ على دسولى  سارى حتى  -  544

 146354برلم       24244224، تارٌخ :  2652عاطؾ على دسولى     -  541

 65466برلم       24244225تارٌخ :  ، 3435  2424/5/25محسن بخٌت مسعود  ساري حتى  -  542

 225335برلم       24244225، تارٌخ :  3444  2422/12/26عبد الظاهر لطفى حسٌن على  ساري حتى  -  543

 144654برلم       24244225، تارٌخ :  3444  2421/2/24مٌالد شهدى عبد الملن  ساري حتى  -  544



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 244436برلم       24244225، تارٌخ :  3443  2425/2/23ري حتى عالء دمحم زكى دمحم اسماعٌل  سا -  545

 216464برلم       24244225، تارٌخ :  3465  2421/11/13وائل حسن حسن السٌد  ساري حتى  -  546

 216464برلم       24244225، تارٌخ :  3465  2421/11/13وائل حسن حسن احمد  ساري حتى  -  544

 244666برلم       24244225، تارٌخ :  3434  2425/3/13ز خلٌل  سارى حتى اٌهاب عزت عزٌ -  545

 155263برلم       24244225، تارٌخ :  3456دمحم عبد العزٌز بؽدادى متولى     -  546

 155263برلم       24244225، تارٌخ :  3454  2422/4/25دمحم عبد العزٌز بؽدادى متولى  سارى حتى  -  554

 144654برلم       24244225، تارٌخ :  3445الد شهدى عبد الملن    مٌ -  551

 144654برلم       24244225، تارٌخ :  3446  2421/3/14مٌالد شهدى عبد الملن  ساري حتى  -  552

 163646برلم       24244225، تارٌخ :  3424  2424/6/3السٌد احمد فؤاد عبدالرحمن  سارى حتى  -  553

 246355برلم       24244225، تارٌخ :  3423  2421/2/6دى ناجى زكرى عوض هللا  ساري حتى فا -  554

 234562برلم       24244225، تارٌخ :  3463  2423/11/3محمود عادل محمود ربٌع  ساري حتى  -  555

 244441برلم       24244225، تارٌخ :  3466  2424/11/6اجالل اسماعٌل عبد الظاهر حمد  سارى حتى  -  556

 166446برلم       24244225، تارٌخ :  3456  2425/1/4احمد على عبد الواحد على  ساري حتً  -  554

 244624برلم       24244226، تارٌخ :  3465  2425/3/1دمحم راؼب دمحم عوض  ساري حتى -  555

 133445برلم       24244226، تارٌخ :  3126  2425/2/12دمحم على حسٌن  ساري حتى -  556

 163162برلم       24244226، تارٌخ :  3144  2424/5/24دمحم عبدالحمٌد حسٌن حسن  ساري حتى -  564

 164223برلم       24244226، تارٌخ :  3112  2424/14/26دمحم ابو طالب على احمد  ساري حتى -  561

 214452برلم       24244226، تارٌخ :  3135  2421/12/12مؤسسة طنطاوى للمماوالت العامه  سارى حتى  -  562

 166421برلم       24244226، تارٌخ :  3141  2424/6/24بدوى للمالبس لبجاهزة  سارى حتى  -  563

 114315برلم       24244226، تارٌخ :  3452  2421/12/6سلطان دمحم همام  سارى حتى  -  564

 166634برلم       24244226، تارٌخ :  3466  2424/14/15تى احمد دمحم على دمحم  ساري ح -  565

 165654برلم       24244226، تارٌخ :  3115صالح عبد هللا فراج حنفى     -  566

 165654برلم       24244226، تارٌخ :  3116  2424/1/2صالح عبد هللا فراج حنفى  ساري حتى -  564

 132251برلم       24244226، تارٌخ :  3461  2424/12/25حازم  فتحى على  ساري حتى  -  565

 125642برلم       24244226، تارٌخ :  3124  2424/6/24مكرم ماهر جندى  ساري حتى -  566

 165353برلم       24244226، تارٌخ :  3145لدرى صالح على لٌثى     -  544

 223544برلم       24244226، تارٌخ :  3135  2422/6/24الفاٌد دمحم مهدى عٌسى  سارى حتى  -  541

 114116برلم       24244226، تارٌخ :  3143عائشه احمد احمد اللباد     -  542
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 114116برلم       24244226، تارٌخ :  3144عائشه احمد احمد اللباد     -  543

 114116برلم       24244226، تارٌخ :  3145  2422/11/12عائشه احمد احمد اللباد  ساري حتى  -  544

 224344برلم       24244226، تارٌخ :  3456  2422/11/14احمد دمحم احمد فرؼلى  ساري حتى  -  545

 165536برلم       24244226، تارٌخ :  3144محمود السٌد محمود عدس     -  546

 165536برلم       24244226، تارٌخ :  3141  2424/5/15محمود السٌد محمود عدس  ساري حتى  -  544

 131551برلم       24244226، تارٌخ :  3446  2424/11/16سٌد متولى متولى على  ساري حتى  -  545

 146665برلم       24244226، تارٌخ :  3451حنفى عبد الؽنى ابراهٌم     -  546

 214665برلم       24244226، تارٌخ :  3116  2421/12/11شرٌؾ مراد رفعت سٌؾ  ساري حتى -  554

 164565برلم       24244226، تارٌخ :  3124  2424/11/4اشرؾ انور محروس لناوى  سارى حتى  -  551

 233441برلم       24244224، تارٌخ :  3241  2424/14/26اسالم تهامى لرنى احمد  ساري حتى  -  552

 134242برلم       24244224تارٌخ :  ، 3245  2424/6/13دمحم سٌد احمد كفافى  ساري حتً  -  553

 154344برلم       24244224، تارٌخ :  3151نبٌه اٌوب نجٌب     -  554

 154344برلم       24244224، تارٌخ :  3152نبٌه اٌوب نجٌب     -  555

 154344برلم       24244224، تارٌخ :  3153نبٌه اٌوب نجٌب     -  556

 164544برلم       24244224، تارٌخ :  3146  2425/2/2محمود  سارى حتى اسامه ٌوسؾ صابر  -  554

 161465برلم       24244224، تارٌخ :  3164  2423/11/23اشرؾ سمٌر االلفى حنا عبد الملن  ساري حتً  -  555

 244436برلم       24244224، تارٌخ :  3146حلمى حمدان حلمى احمد     -  556

 166454برلم       24244224، تارٌخ :  3245محمود احمد     دمحم احمد -  564

 166454برلم       24244224، تارٌخ :  3246دمحم احمد محمود احمد     -  561

 166454برلم       24244224، تارٌخ :  3245مكتب دمحم احمد محمود احمد     -  562

 166454برلم       24244224، تارٌخ :  3246مكتب دمحم احمد محمود احمد     -  563

 154533برلم       24244224، تارٌخ :  3246دمحم عبد المنعم دمحم عبد هللا     -  564

 154533برلم       24244224، تارٌخ :  3244  2424/1/23دمحم عبد المنعم دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  565

 144544برلم       24244224، تارٌخ :  3242رجب زكى دمحم عوٌس     -  566

 144544برلم       24244224، تارٌخ :  3243رجب زكى دمحم عوٌس     -  564

 164664برلم       24244224، تارٌخ :  3145  2424/4/13هانى دمحم سٌد عبد الحمٌد  ساري حتى  -  565

 164664برلم       24244224خ : ، تارٌ 3145  2424/4/13اصبح/ مكتب هانى دمحم سٌد عبدالمجٌد  ساري حتى  -  566

برلم       24244224، تارٌخ :  3161  2424/12/26عباس عبد المجٌد عبدهللا للخراطه المٌكانٌكٌه  ساري حتى  -  644

165455 
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 245266برلم       24244224، تارٌخ :  3161معتز عبد المحسن حسن سالم     -  641

 165525برلم       24244224، تارٌخ :  3166  2424/12/24رى حتى عماد عبده ابو السعود خالؾ  سا -  642

 155415برلم       24244224، تارٌخ :  3154  2423/6/14صبرى عبد النبى عبد العاطى  ساري حتى  -  643

 66445برلم       24244224، تارٌخ :  3156  2425/3/24طارق عباس  االزهري  سارى حتى  -  644

 66445برلم       24244224، تارٌخ :  3156  2425/3/24اس  االزهري  سارى حتى طارق عب -  645

 244153برلم       24244224، تارٌخ :  3145  2425/2/14اسماء دمحم عوض رزق عٌسى  ساري حتى  -  646

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 212424برلم       24244242، تارٌخ :  1642  2421/5/24سحك و شرٌكه  ساري حتى كمال حبٌب ا -  1

 165411برلم       24244242، تارٌخ :  1556  2425/1/25ملفاتن ) شوٌكار على دمحم داود وشركاها (  ساري حتً  -  2

 165411برلم       24244242 ، تارٌخ : 1556  2425/1/25ولٌد الدٌن احمد طاهر االسمر وشركاه  ساري حتً  -  3

 142133برلم       24244242، تارٌخ :  1625  2424/11/15حسن سٌد عبد اللطٌؾ وشركاه  ساري حتى  -  4

 142133برلم       24244242، تارٌخ :  1625  2424/11/15حسن سٌد عبد اللطٌؾ وشرٌكه  ساري حتى  -  5

 164531برلم       24244243، تارٌخ :  1656  2424/11/4تامر مصطفى على وشرٌكته  سارى حتى  -  6

 164531برلم       24244243، تارٌخ :  1656  2424/11/4هانى حمدان وشرٌكه  سارى حتى  -  4

 66466برلم       24244243، تارٌخ :  1442  2424/6/25مرتجى  وشركاه  سارى حتى  -  5

 231465برلم       24244243، تارٌخ :  1664  2424/3/11تى هانى توفٌك رٌاض سلٌمان وشركاه  سارى ح -  6

 244445برلم       24244244، تارٌخ :  1444  2425/3/6بشرى شلبى ذكرى وشرٌكته  ساري حتى  -  14

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1445حسن السٌد عثمان وشرٌكه     -  11

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1445مخبز االمانه     -  12

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1446حسن السٌد عثمان وشرٌكه     -  13

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1446مخبز االمانه     -  14

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1454حسن السٌد عثمان وشرٌكه     -  15

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1454مخبز االمانه     -  16

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1451  2421/3/1حسن السٌد عثمان وشرٌكه  ساري حتى  -  14

 145651برلم       24244244، تارٌخ :  1451  2421/3/1مخبز االمانه  ساري حتى  -  15
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 226514برلم       24244244، تارٌخ :  1452  2423/6/12دمحم جمال حسن شعبان وشرٌكه  ساري حتى  -  16

 233455برلم       24244244، تارٌخ :  1456  2425/2/1شٌرٌن حسن وشرٌكتها  ساري  -  24

 165462برلم       24244244، تارٌخ :  11446  2425/1/26شركة خالد مصطفى الؽمرى وشركاه  ساري حتى  -  21

 233644برلم       24244244، تارٌخ :  1446 رزق لذافى وشرٌكه    -  22

 214126برلم       24244244، تارٌخ :  1441  2421/3/15الدمرداش وشركاه  ساري حتى   -  23

 65651برلم       24244244، تارٌخ :  1446  2425/2/1وادى النٌل للتنمٌه الزراعٌه  ساري حتى  -  24

برلم       24244244، تارٌخ :  1442  2425/2/4الثروه الحٌوانٌه  والداجنه  ساري حتى  جمعٌة البركه التعاونٌه لتنمٌة -  25

132525 

 64563برلم       24244244، تارٌخ :  1435  2424/1/3عاطؾ عبالمسٌح  وشرٌكه  سارى حتى  -  26

 233546برلم       24244244، تارٌخ :  1456  2425/2/6تامر مصطفى وشركاه  ساري حتى  -  24

برلم       24244244، تارٌخ :  1456  2425/2/6اصبح / مٌجا سبارن لصٌانه وتجاره االجهزه الكهربائٌه  ساري حتى  -  25

233546 

 163625برلم       24244245، تارٌخ :  1555  2424/6/16احمد سامى عبدالمؤمن وشرٌكه  ساري حتى  -  26

 163625برلم       24244245، تارٌخ :  1555  2424/6/16ه  ساري حتى مروان خالد السٌد الجابرى وشركائ -  34

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1552منتصر محمود دمحم وشرٌكه     -  31

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1553منتصر محمود دمحم وشرٌكه     -  32

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1554  2423/6/14منتصر محمود دمحم وشرٌكه  ساري حتى  -  33

، تارٌخ :  1542  2423/12/31معهد جولدن اٌجل للبردٌات مجدى عبداللطٌؾ بندارى وشركاه  سارى حتى  -  34

 54534برلم       24244245

، تارٌخ :  1542  2423/12/31معهد جولدن اٌجل للبردٌات مجدى عبداللطٌؾ بندارى وشركاه  سارى حتى  -  35

 54534برلم       24244245

 163441برلم       24244245، تارٌخ :  1555  2424/14/15عطاونٌس اسطنانوس وشركاه  ساري حتى  -  36

 66545برلم       24244245، تارٌخ :  1524  2424/14/3مهندس احمد  صالح  وشركاه  ساري حتى  -  34

 146466برلم       24244245، تارٌخ :  1556مسعد عبد الملن وشرٌكه    كبٌشن ورلد للمطابخ والدوالٌب  -  35

    24244245، تارٌخ :  1564  2422/3/16كبٌشن ورلد للمطابخ والدوالٌب مسعد عبد الملن وشرٌكه  ساري حتى  -  36

 146466برلم   

 55325برلم       24244245، تارٌخ :  1514  2425/2/15على فهمى احمد بالل وشرٌكه  ساري حتى  -  44

 55325برلم       24244245، تارٌخ :  1514  2425/2/15احمد على فهمى وشركاه  ساري حتى  -  41

 55325برلم       24244245، تارٌخ :  1514  2425/2/15على فهمى احمد بالل وشرٌكه  ساري حتى  -  42

 55325برلم       24244245، تارٌخ :  1514  2425/2/15احمد على فهمى وشركاه  ساري حتى  -  43
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 166642برلم       24244245، تارٌخ :  1541نبٌل وعبد المادر ودمحم وشركائهم  نالص مده   -  44

 166642برلم       24244245، تارٌخ :  1541اصبح نبٌل وشركاه  نالص مده   -  45

 166642برلم       24244245، تارٌخ :  1541نبٌل وشرٌكة  نالص مده   -  46

 144644برلم       24244245، تارٌخ :  1554  2424/12/14اصبح / عاصم عبدالحمٌد وشركاه  ساري حتى  -  44

 144644برلم       24244245، تارٌخ :  1554  2424/12/14عاصم عبد الحمٌد وشرٌكته  ساري حتى  -  45

 226416برلم       24244245، تارٌخ :  1565  2423/6/3حسام مصطفى صالح احمد وشركاه  ساري حتى  -  46

 124646برلم       24244245، تارٌخ :  1561  2423/11/25ربٌع لوٌطه وشركاه  ساري حتى  -  54

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1555منتصر محمود دمحم و شرٌكه     -  51

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1555لصر النوبى لتجارة العطور     -  52

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1556منتصر محمود دمحم و شرٌكه     -  53

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1556لصر النوبى لتجارة العطور     -  54

 121354رلم   ب    24244245، تارٌخ :  1554  2424/11/16منتصر محمود دمحم و شرٌكه  ساري حتى  -  55

 121354برلم       24244245، تارٌخ :  1554  2424/11/16لصر النوبى لتجارة العطور  ساري حتى  -  56

 224415برلم       24244245، تارٌخ :  1542  2422/11/16سٌد رشاد وشركاه  ساري حتً  -  54

، تارٌخ :  1532  2424/4/15لفضٌل  ساري حتى عماد عبد الحمٌد حسن ابو العال وشرٌكه عاطؾ عبد الجواد عبد ا -  55

 162462برلم       24244245

 233563برلم       24244245، تارٌخ :  1553  2425/2/11رامى ومرلص لالجهزة المكتبٌة  ساري حتى  -  56

    24244245رٌخ : ، تا 1545  2424/6/24شركه فٌنكس الدولٌه لالستٌراد والتصدٌر احمد اٌهاب وشركاه  ساري حتى  -  64

 66445برلم   

 144565برلم       24244246، تارٌخ :  1566  2424/12/6احمد مطاوع وشركاه ) لالساسات (  ساري حتى  -  61

 113311برلم       24244246، تارٌخ :  1632هانى احمد اسماعٌل وشرٌكه     -  62

 113311برلم       24244246، تارٌخ :  1633  2422/5/14هانى احمد اسماعٌل وشرٌكه  ساري حتى  -  63

 134564برلم       24244246، تارٌخ :  1624  2424/14/15مخبز الحرٌرى  وشرٌكه  ساري حتى  -  64

 164355برلم       24244246، تارٌخ :  1641شركة درٌم العمال التكٌٌؾ والتبرٌد احمد منذر وشركاه     -  65

برلم       24244246، تارٌخ :  1644  2423/4/16العمارٌه " ذات مسئولٌة محدودة"  ساري حتى  شركه حسام للتنمٌه -  66
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 234116برلم       24244216، تارٌخ :  2434  2425/3/13علً حسن و شرٌكه  سارى حتى  -  156

 112456برلم       24244216، تارٌخ :  2461كمال عبدالفضٌل عبداللطٌؾ وشركاه     -  154

 112456برلم       24244216، تارٌخ :  2462كمال عبدالفضٌل عبداللطٌؾ وشركاه     -  155

 112456برلم       24244216، تارٌخ :  2463  2422/4/12كمال عبدالفضٌل عبداللطٌؾ وشركاه  ساري حتى  -  156

 166444برلم       24244216، تارٌخ :  2445  2425/3/12ى اسماعٌل عبد العظٌم دمحم وشرٌكه  سارى حت -  164

 166664برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2424/5/14حسام الدٌن على مصطفى وشرٌكه  سارى حتى  -  161

 166664برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2424/5/14حسام الدٌن على مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  162

 115625برلم       24244216، تارٌخ :  2466مدوح جمال الدٌن وشركاه    م -  163

 145445برلم       24244216، تارٌخ :  2454دمحم ممدوح  عبد هللا وشرٌكه     -  164

 145445برلم       24244216، تارٌخ :  2451دمحم ممدوح  عبد هللا وشرٌكه     -  165

 145445برلم       24244216، تارٌخ :  2452ٌكه    دمحم ممدوح  عبد هللا وشر -  166

 145445برلم       24244216، تارٌخ :  2453  2421/11/12دمحم ممدوح  عبد هللا وشرٌكه  ساري حتى -  164

 233636برلم       24244216، تارٌخ :  2454مطعم الجداوى وشرٌكتة     -  165

برلم       24244216، تارٌخ :  2432  2421/6/13 حنفى وشركاه  ساري حتى الشركه العربٌه الدارة العمارات دمحم -  166

215134 

 164534برلم       24244214، تارٌخ :  2515  2425/1/1هانى احمد السٌد وشرٌكه  ساري حتى  -  244

 141624برلم       24244214، تارٌخ :  2554  2425/3/11دمحم مالن  السٌد وشركاه  ساري حتى  -  241

    24244214، تارٌخ :  2554  2425/3/11دمحم وهبه وشركاه البحر االحمر العالمٌة للمماوالت والتجارة  ساري حتى  -  242

 141624برلم   

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2544شركة بثارٌدس والجوس     -  243

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2544شركة مختار نصر الدٌن وشركاه     -  244

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2545شركة بثارٌدس والجوس     -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2545شركة مختار نصر الدٌن وشركاه     -  246

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2546  2425/1/12شركة بثارٌدس والجوس  ساري حتى  -  244

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2546  2425/1/12شركة مختار نصر الدٌن وشركاه  ساري حتى  -  245

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2544شركة بثارٌدس والجوس     -  246

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2544شركة مختار نصر الدٌن وشركاه     -  214

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2545شركة بثارٌدس والجوس     -  211

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2545شركة مختار نصر الدٌن وشركاه     -  212

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2546  2425/1/12شركة بثارٌدس والجوس  ساري حتى  -  213

 15644برلم       24244214، تارٌخ :  2546  2425/1/12وشركاه  ساري حتى  شركة مختار نصر الدٌن -  214

 233631برلم       24244214، تارٌخ :  2514  2425/1/14تامر حسن وشرٌكه  ساري حتى  -  215

 233631برلم       24244214، تارٌخ :  2514  2425/1/14دمحم ربٌع وشرٌكة  ساري حتى  -  216

 233631برلم       24244214، تارٌخ :  2514  2425/1/14وشرٌكه  ساري حتى تامر حسن  -  214

 233631برلم       24244214، تارٌخ :  2514  2425/1/14دمحم ربٌع وشرٌكة  ساري حتى  -  215

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6رفعت اسكندر وشركاه  ساري حتى  -  216

، تارٌخ :  2535  2425/1/6ساري حتى   eutnفعت واسامه رفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت اسكندر ر -  224

 46254برلم       24244214

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6اسكندر رفعت اسكندر و شركاه  ساري حتى  -  221

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6مارى فاٌز نجٌب وشركائها  ساري حتى  -  222

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6ران العالمٌه  ساري حتى  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  223

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6رفعت اسكندر وشركاه  ساري حتى  -  224

، تارٌخ :  2535  2425/1/6ساري حتى   eutnسامه رفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت اسكندر رفعت وا -  225

 46254برلم       24244214

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6اسكندر رفعت اسكندر و شركاه  ساري حتى  -  226

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6مارى فاٌز نجٌب وشركائها  ساري حتى  -  224

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6ران العالمٌه  ساري حتى  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  225

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6رفعت اسكندر وشركاه  ساري حتى  -  226

، تارٌخ :  2535  2425/1/6ساري حتى   eutnفعت وشركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت اسكندر رفعت واسامه ر -  234

 46254برلم       24244214

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6اسكندر رفعت اسكندر و شركاه  ساري حتى  -  231

 46254برلم       24244214رٌخ : ، تا 2535  2425/1/6مارى فاٌز نجٌب وشركائها  ساري حتى  -  232



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6ران العالمٌه  ساري حتى  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  233

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6رفعت اسكندر وشركاه  ساري حتى  -  234

، تارٌخ :  2535  2425/1/6ساري حتى   eutnركاه للفرع فى تى اس نٌو اٌجٌبت اسكندر رفعت واسامه رفعت وش -  235

 46254برلم       24244214

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6اسكندر رفعت اسكندر و شركاه  ساري حتى  -  236

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6مارى فاٌز نجٌب وشركائها  ساري حتى  -  234

 46254برلم       24244214، تارٌخ :  2535  2425/1/6ران العالمٌه  ساري حتى  -مارى فاٌز نجٌب وشركائها  -  235

 232266برلم       24244214، تارٌخ :  2524  2424/6/26طارق دمحم الهادى وشرٌكه  ساري حتى  -  236

 155351برلم       24244214، تارٌخ :  2514  2424/3/12ساري حتى   عالٌه دمحم النجار وشركاها -  244

 244261برلم       24244214، تارٌخ :  2465شركة دمحم عبد العال وشرٌكه     -  241

، تارٌخ  2513  2425/3/5دمحم خاطر  المرسى وشركاه  ساري حتى  -الشركه المصرٌه  االٌطالٌه لالستٌراد والتصدٌر   -  242

 133444برلم       24244214: 

، تارٌخ :  2531  2425/1/4محطات الدول للسٌاحه ش م م  ساري حتى  -والئحته التنفٌذٌه   51لسنه  156طبما للمانون  -  243

 132366برلم       24244214

 132366برلم       24244214، تارٌخ :  2531  2425/1/4عبد الناصر مدنى وشركاه  ساري حتى  -  244

 2531  2425/1/4شركه مساهمه مؤسسه وفما الحكام المانون المصري  ساري حتى  Travel doorاصبح/ ترافٌل دور  -  245

 132366برلم       24244214، تارٌخ : 

 ، تارٌخ : 2531  2425/1/4محطات الدول للسٌاحه ش م م  ساري حتى  -والئحته التنفٌذٌه   51لسنه  156طبما للمانون  -  246

 132366برلم       24244214

 132366برلم       24244214، تارٌخ :  2531  2425/1/4عبد الناصر مدنى وشركاه  ساري حتى  -  244

 2531  2425/1/4شركه مساهمه مؤسسه وفما الحكام المانون المصري  ساري حتى  Travel doorاصبح/ ترافٌل دور  -  245

 132366برلم       24244214، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2531  2425/1/4محطات الدول للسٌاحه ش م م  ساري حتى  -والئحته التنفٌذٌه   51لسنه  156طبما للمانون  -  246

 132366برلم       24244214

 132366برلم       24244214، تارٌخ :  2531  2425/1/4عبد الناصر مدنى وشركاه  ساري حتى  -  254

 2531  2425/1/4شركه مساهمه مؤسسه وفما الحكام المانون المصري  ساري حتى  Travel doorور اصبح/ ترافٌل د -  251

 132366برلم       24244214، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2531  2425/1/4محطات الدول للسٌاحه ش م م  ساري حتى  -والئحته التنفٌذٌه   51لسنه  156طبما للمانون  -  252

 132366برلم       24244214

 132366برلم       24244214، تارٌخ :  2531  2425/1/4عبد الناصر مدنى وشركاه  ساري حتى  -  253

 2531  2425/1/4شركه مساهمه مؤسسه وفما الحكام المانون المصري  ساري حتى  Travel doorاصبح/ ترافٌل دور  -  254

 132366برلم       24244214، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

، تارٌخ :  2531  2425/1/4محطات الدول للسٌاحه ش م م  ساري حتى  -والئحته التنفٌذٌه   51لسنه  156ن طبما للمانو -  255

 132366برلم       24244214

 132366برلم       24244214، تارٌخ :  2531  2425/1/4عبد الناصر مدنى وشركاه  ساري حتى  -  256

 2531  2425/1/4اهمه مؤسسه وفما الحكام المانون المصري  ساري حتى شركه مس Travel doorاصبح/ ترافٌل دور  -  254

 132366برلم       24244214، تارٌخ : 

    24244215، تارٌخ :  2646  2424/11/22شركة الشروق للخدمات التعلٌمٌه عصام عبد الفتاح وشركاه  ساري حتى  -  255

 165433برلم   

 225261برلم       24244215، تارٌخ :  2644  2422/12/22ي حتى مرفت نظمى بطرس وشركاها  سار -  256

برلم       24244215، تارٌخ :  2644  2422/12/22اصبح مرفت نظمى بطرس وماٌكل جورج ٌوسؾ  ساري حتى  -  264

225261 

 225261برلم       24244215، تارٌخ :  2644  2422/12/22مرفت نظمى بطرس وشركاها  ساري حتى  -  261

برلم       24244215، تارٌخ :  2644  2422/12/22اصبح مرفت نظمى بطرس وماٌكل جورج ٌوسؾ  ساري حتى  -  262

225261 

برلم       24244215، تارٌخ :  2615  2425/2/14اٌه تً للنمل والرحالت طاهر دمحم ابراهٌم وشركاه  ساري حتى  -  263

233562 

برلم       24244215، تارٌخ :  2615  2425/2/14فاضل وشركاه  ساري حتى  اٌه تً ترافل سرفٌس طاهر -  264

233562 

برلم       24244215، تارٌخ :  2656  12/5//2424عمرو ٌوسؾ لاسم وولٌد ٌوسؾ لاسم وشركاها  سارى حتى  -  265

163625 

 163625برلم       24244215خ : ، تارٌ 2656  12/5//2424عمرو ٌوسؾ لاسم و ولٌد ٌوسؾ لاسم  سارى حتى  -  266

 165564برلم       24244215، تارٌخ :  2616  2424/5/26دمحم الخشت وشرٌكه  ساري حتى  -  264

 165564برلم       24244215، تارٌخ :  2616  2424/5/26محمود زٌن وشرٌكه  ساري حتى  -  265

 114154برلم       24244215ٌخ : ، تار 2651ابراهٌم السٌد عبد المعبود وشركاه     -  266

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2651شركة البراق لمطع ؼٌار السٌارات جمال السٌد عبود وشرٌكته     -  244

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2652ابراهٌم السٌد عبد المعبود وشركاه     -  241

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2652ات جمال السٌد عبود وشرٌكته    شركة البراق لمطع ؼٌار السٌار -  242

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2653ابراهٌم السٌد عبد المعبود وشركاه     -  243

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2653شركة البراق لمطع ؼٌار السٌارات جمال السٌد عبود وشرٌكته     -  244

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2654ابراهٌم السٌد عبد المعبود وشركاه     -  245

 114154برلم       24244215، تارٌخ :  2654شركة البراق لمطع ؼٌار السٌارات جمال السٌد عبود وشرٌكته     -  246

 132441برلم       24244215ارٌخ : ، ت 2564  2425/1/31حسن عبد الرحٌم وشركاه  ساري حتى  4م -  244

 113342برلم       24244215، تارٌخ :  2661  2422/11/25مٌالد عبدهللا  مهنى وشركاه  ساري حتى  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 163546برلم       24244216، تارٌخ :  2664  2424/12/4عبد العظٌم والسٌد محمود  ساري حتى  -  246

 163546برلم       24244216، تارٌخ :  2664  2424/12/4كته  ساري حتى عبد العظٌم عصام الدٌن وشرٌ -  254

 163546برلم       24244216، تارٌخ :  2664  2424/12/4اصبح عبد العظٌم عصام الدٌن وشركاه  ساري حتى  -  251

 164454م   برل    24244216، تارٌخ :  2444  2424/6/1اصبح  / طارق حلمى مسعد وشركاه  ساري حتى  -  252

 164454برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2424/6/1حلمى مسعد حنا واوالده  ساري حتى  -  253

 132454برلم       24244216، تارٌخ :  2415  2424/2/1دمحم شرؾ الدٌن وشركاه  ساري حتى  -  254

    24244216، تارٌخ :  2444  2425/1/31ى بى ار بى لالستٌراد والتصدٌر بٌتر) صموئٌل وشركاه (  سارى حت -  255

 166462برلم   

 166355برلم       24244216، تارٌخ :  2456شعبان احمد فرؼلى وشرٌكه     -  256

 166355برلم       24244216، تارٌخ :  2454  2424/6/23شعبان احمد فرؼلى وشرٌكه  سارى حتى  -  254

 234144برلم       24244216، تارٌخ :  2444  2425/2/24شرٌكه  سارى حتى تامر عبداللطٌؾ محمود دمحم و -  255

 66615برلم       24244216، تارٌخ :  2426  2424/6/5حامد ابراهٌم سلٌمان وشركاه  ساري حتى  -  256

 151563برلم       24244224، تارٌخ :  2533دمحم حسنى على احمد وشركاه  نالص مده   -  264

 151563برلم       24244224، تارٌخ :  2533نى على احمد وشركاه  نالص مده  حس -  261

    24244224، تارٌخ :  2542  2424/5/16الشركة العربٌة للخدمات المتكامله )حمدان عبد النبى وشرٌكة(  ساري حتى -  262

 232446برلم   

    24244224، تارٌخ :  2542  2424/5/16رٌكة(  ساري حتىالشركة العربٌة للخدمات المتكامله )حمدان عبد النبى وش -  263

 232446برلم   

 56613برلم       24244224، تارٌخ :  2625شركه محالت الماردٌنى للتجاره ) س ذ م م (     -  264

 56613برلم       24244224، تارٌخ :  2626شركه محالت الماردٌنى للتجاره ) س ذ م م (     -  265

برلم       24244224، تارٌخ :  2624  2421/4/2شركه محالت الماردٌنى للتجاره ) س ذ م م (  سارى حتى  -  266

56613 

 124611برلم       24244224، تارٌخ :  2455  2424/5/14اشرؾ زاكى على وشركاه  ساري حتى -  264

 234624برلم       24244224، تارٌخ :  2536  2425/5/3عادل فؤاد وشركاه  ساري حتى  -  265

 232546برلم       24244224، تارٌخ :  2524دمحم احمد طلعت دمحم محمود وشركاؤه     -  266

، تارٌخ :  2464دمحم مجدى محمود ابو بكر البطران و شركاه / شركه زمزم للتسوٌك و االستثمار السٌاحى و الفندلى     -  344

 225341برلم       24244224

 226543برلم       24244224، تارٌخ :  2516  2423/6/11ه السٌد عبد الحمٌد عبد هللا وشرٌكه  ساري حتى اسام -  341

 2516  2423/6/11ابراهٌم فرجانى عبد الؽنى وشرٌكه اسامه السٌد عبد الحمٌد  ساري حتى  -انفٌنتى للحلول المتكامله  -  342

 226543برلم       24244224، تارٌخ : 

 165434برلم       24244224، تارٌخ :  2546  2425/2/14مدوح حراجى جاد وشركاه  ساري حتىم -  343
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 64645برلم       24244224، تارٌخ :  2454مركز الشافعى للكاسٌت     -  344

 64645برلم       24244224، تارٌخ :  2455مركز الشافعى للكاسٌت     -  345

 64645برلم       24244224، تارٌخ :  2456مركز الشافعى للكاسٌت     -  346

 64645برلم       24244224، تارٌخ :  2464  2424/1/4مركز الشافعى للكاسٌت  ساري حتى -  344

 233144برلم       24244224، تارٌخ :  2531  2424/11/3ٌاسر فتحى احمد وشرٌكه  ساري حتى -  345

 165444برلم       24244224، تارٌخ :  2542  2425/2/24ري حتى عادل مختار عبد المطلب وشرٌكة  سا -  346

    24244224، تارٌخ :  2452  2425/2/23مكتب ابو ٌوسؾ للهندسه المعمارٌه والمماوالت والتجاره  ساري حتى -  314

 46652برلم   

 154463برلم       24244224، تارٌخ :  2535  2424/2/14شركة اوالد رمضان للطباعه  ساري حتى -  311

 154463برلم       24244224، تارٌخ :  2535  2424/2/14شركة اوالد رمضان للطباعه  ساري حتى -  312

 161465برلم       24244224، تارٌخ :  2534  2423/6/14ابراهٌم مرسى ابو سرٌع رزق وشرٌكه  ساري حتى -  313

 222364برلم       24244223، تارٌخ :  2552  2422/5/15سامح على ٌونس على و شرٌكته  سارى حتى  -  314

 134464برلم       24244223، تارٌخ :  2631دمحم  لرنى  محمود   وشرٌكه     -  315

 134464برلم       24244223، تارٌخ :  2632  2424/5/15دمحم  لرنى  محمود   وشرٌكه  سارى حتى  -  316

 234133برلم       24244223، تارٌخ :  2654  2425/3/22 هانى حسنى وشركاه  سارى حتى -  314

 144566برلم       24244223، تارٌخ :  2545شتله والبنى     -  315

 144566برلم       24244223، تارٌخ :  2546شتله والبنى     -  316

 144566برلم       24244223، تارٌخ :  2554شتله والبنى     -  324

 144566برلم       24244223، تارٌخ :  2551  2424/12/31لبنى  ساري حتى شتله وا -  321

 166214برلم       24244223، تارٌخ :  2646  2425/1/14رباب حسن موسى العتر وشرٌكها  سارى حتى  -  322

 166214م   برل    24244223، تارٌخ :  2646  2425/1/14اصبح رباب حسن موسى العتر وشركاها  سارى حتى  -  323

و الئحته التنفٌذٌه سٌموندس للحلوٌات  سارى حتى  1651لسنه  156شركه مساهمه مصرٌه خاضعه الحكام المانون رلم  -  324

 166214برلم       24244223، تارٌخ :  2646  2425/1/14

 166214برلم       24244223، تارٌخ :  2646  2425/1/14رباب حسن موسى العتر وشرٌكها  سارى حتى  -  325

 166214برلم       24244223، تارٌخ :  2646  2425/1/14اصبح رباب حسن موسى العتر وشركاها  سارى حتى  -  326

و الئحته التنفٌذٌه سٌموندس للحلوٌات  سارى حتى  1651لسنه  156شركه مساهمه مصرٌه خاضعه الحكام المانون رلم  -  324

 166214برلم       24244223، تارٌخ :  2646  2425/1/14

 155645برلم       24244223، تارٌخ :  2635  2424/4/5نور الدٌن عبد المعطى حسن وشرٌكه  ساري حتً  -  325

    24244223، تارٌخ :  2615  2425/2/1الشركة المصرٌه لالستٌراد والتصدٌر دمحم شهاوى وشرٌكه  ساري حتى  -  326

 165153برلم   
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 165153برلم       24244223، تارٌخ :  2615  2425/2/1اصبح/ دمحم شهاوي و شركاه  ساري حتى  -  331

 44643برلم       24244223، تارٌخ :  2644شركه صالح شولى  عبدالحفٌظ وشركاه     -  332

 44643برلم       24244223، تارٌخ :  2641ركه صالح شولى  عبدالحفٌظ وشركاه    ش -  333

 44643برلم       24244223، تارٌخ :  2642شركه صالح شولى  عبدالحفٌظ وشركاه     -  334

 44643برلم       24244223، تارٌخ :  2643شركه صالح شولى  عبدالحفٌظ وشركاه     -  335
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 141363برلم       24244224، تارٌخ :  2655خالد عطٌه عبد الهادى الطاهر وشرٌكه     -  334

 141363برلم       24244224، تارٌخ :  2656  2422/3/4خالد عطٌه عبد الهادى الطاهر وشرٌكه  سارى حتى  -  335

 232566برلم       24244224، تارٌخ :  2664  2424/6/23محمود سعٌد وشرٌكة  ساري حتى  -  336

 64153برلم       24244224، تارٌخ :  3446شركه اوالد السوٌدى لالدوات الكهربائٌه احمد السوٌدى وشركاه     -  344

 64153برلم       24244224، تارٌخ :  3414ركاه    شركه اوالد السوٌدى لالدوات الكهربائٌه احمد السوٌدى وش -  341

 64153برلم       24244224، تارٌخ :  3411شركه اوالد السوٌدى لالدوات الكهربائٌه احمد السوٌدى وشركاه     -  342

 64153  برلم     24244224، تارٌخ :  3412شركه اوالد السوٌدى لالدوات الكهربائٌه احمد السوٌدى وشركاه     -  343

، تارٌخ :  3413  2424-5-14شركه اوالد السوٌدى لالدوات الكهربائٌه احمد السوٌدى وشركاه  سارى حتى  -  344

 64153برلم       24244224

 51441برلم       24244224، تارٌخ :  3422  2424-14-24عصمت وشركاه  سارى حتى  -  345

 51441برلم       24244224، تارٌخ :  3422  2424-14-24اصبح عزٌز عصمت وشركاه  سارى حتى  -  346

 51441برلم       24244224، تارٌخ :  3422  2424-14-24عصمت وشركاه  سارى حتى  -  344

 51441برلم       24244224، تارٌخ :  3422  2424-14-24اصبح عزٌز عصمت وشركاه  سارى حتى  -  345

 165663برلم       24244224، تارٌخ :  3444  2424/5/31تى وسٌم الطناحى وشركاه  ساري ح -  346

برلم       24244225، تارٌخ :  3431  2421/14/14عمرو عبد المادر عبد العظٌم ودمحم ٌوسؾ صفوت  ساري حتى  -  354

215624 

 164162برلم       24244225، تارٌخ :  3434  2424/14/26حمدى محمود وشركاه  ساري حتى  -  351

برلم       24244225، تارٌخ :  3434  2424/14/26اصبح احمد دمحم ممدوح عبد الشافى وشرٌكته  ساري حتى  -  352

164162 

 164536برلم       24244225، تارٌخ :  3436  2424/11/15ولٌد دمحم وشركاه  ساري حتى  -  353

 164442برلم       24244225، تارٌخ :  3435  2424/11/14خالد عبد الشكور عبد هللا سلٌم وشركاه  ساري حتى  -  354

 233353برلم       24244225، تارٌخ :  3425  2424/12/1اصبح / عمرو دمحم عمر دمحم وشركاه  ساري حتى  -  355

 233353برلم       24244225، تارٌخ :  3425  2424/12/1عمرو دمحم عمر دمحم و شرٌكتة  ساري حتى  -  356
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 161423برلم       24244226، تارٌخ :  3114  2423/11/11سمٌر جابر بشري اسكندر و شركاه  ساري حتى  -  361

 161423برلم       24244226، تارٌخ :  3114  2423/11/11سامح سمٌر زاهر ؼطاس وشرٌكه  ساري حتى  -  362

 146464برلم       24244226، تارٌخ :  3465  2422/14/15فوزى عز الدٌن وشركاه  ساري حتى -  363

 233635برلم       24244226، تارٌخ :  3121  2425-2-22عبد الرحمن ادرى و شركاه  سارى حتى  -  364

 233636برلم       24244226، تارٌخ :  3464  2425/2/22ساري حتى اصبحح / عصام احمد وشرٌكته  -  365

 233636برلم       24244226، تارٌخ :  3464  2425/2/22عصام احمد وشرٌكة  ساري حتى -  366

 233636برلم       24244226، تارٌخ :  3464  2425/2/22اصبحح / عصام احمد وشرٌكته  ساري حتى -  364

 233636برلم       24244226، تارٌخ :  3464  2425/2/22وشرٌكة  ساري حتى عصام احمد -  365

 161443برلم       24244226، تارٌخ :  3146  2424/4/14شركة البنا للتجارة والتوزٌع  سارى حتى  -  366

 134454برلم       24244224، تارٌخ :  3151اصبح شركة سامى عبد المنعم الخولى وشرٌكه     -  344

 134454برلم       24244224، تارٌخ :  3151الهدٌر للبوتاجاز سامى عبدالمنعم الخولى وشرٌكه     -  341

 134454برلم       24244224، تارٌخ :  3151اصبح شركة سامح سامى عبد المنعم الخولى وشركاه     -  342

برلم       24244224، تارٌخ :  3152  2424/14/12اصبح شركة سامى عبد المنعم الخولى وشرٌكه  سارى حتى  -  343

134454 

برلم       24244224، تارٌخ :  3152  2424/14/12الهدٌر للبوتاجاز سامى عبدالمنعم الخولى وشرٌكه  سارى حتى  -  344

134454 

برلم       24244224، تارٌخ :  3152  2424/14/12اصبح شركة سامح سامى عبد المنعم الخولى وشركاه  سارى حتى  -  345

134454 

 241433برلم       24244224، تارٌخ :  3156  2425/3/25شركة التوفٌك للتورٌك ش م م  ساري حتى  -  346

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       24244242االهلى المصرى ، تارٌخ : مؤسسة االلفى التجارٌة والتورٌدات  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن  -  1

64422 

 133361برلم       24244245عزة احمد دمحم الٌمى  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن العماري المصري العربً ، تارٌخ :  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 55146برلم       24244211دمحم حسن لبٌب  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  3

 215245برلم       24244213عمر رجب عبد الكرٌم عبد الصمد  شطب رهن تجارى لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  -  4

 215245برلم       24244213الخطٌب للبالستٌن  شطب رهن تجارى لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 133361برلم       24244245عزة احمد دمحم الٌمى ، تارٌخ :   4 -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 112262برلم       24244242شركة الفتوح لتجمٌع السٌارات )الفا(  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  1

برلم       24244243عه والتؽلٌؾ ش م م  لٌد رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ : االهرام للطبا -  2

56664 

 245414برلم       24244246سعد محمود السٌد رسالن وشرٌكه   ، تارٌخ :  -  3

 234624رلم   ب    24244211عادل فؤاد وشركاه  تدوٌن رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  4

الشركه العالمٌه النتاج السٌلٌوز ومشتماته ) اٌجٌسٌل (  شطب رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  5

 116624برلم       24244213

 الشركه العالمٌه النتاج السٌلٌوز ومشتماته ) اٌجٌسٌل (  شطب رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : -  6

 116624برلم       24244213

 55315برلم       24244213ابتكار لحلول الطالة  لٌد رهن تجارى لصالح بنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  4

 45514برلم       24244213شركة الفتوح العمارٌة ش. م. م  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  5

 244برلم       24244213ري لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : ارت فرند  لٌد رهن تجا -  6

 43165برلم       24244214كوثر ولٌلى  وشركاهم  شطب رهن تجارى لصالح بنن اتش اس بى س مصر ، تارٌخ :  -  14

 43165لم   بر    24244214عناٌات ولٌلى وشركاهم  شطب رهن تجارى لصالح بنن اتش اس بى س مصر ، تارٌخ :  -  11

لٌلى وعفاؾ وشركاهم ) السبكوراٌجٌب ترافٌل (  شطب رهن تجارى لصالح بنن اتش اس بى س مصر ، تارٌخ :  -  12

 43165برلم       24244214

 113542برلم       24244224الشركة المصرٌة لصناعة السٌلٌكون  لٌد رهن تجارى لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  -  13

 32454برلم       24244225تاج المعمارى  شطب رهن تجارى لصالح بنن عودة ، تارٌخ : طوبالط لالن -  14
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 236 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 63526برلم       24244226عناٌات  وشركاها  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  15

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 111263برلم       24244211وتؽطٌه االكتٌابات ، تارٌخ : الشركة المصرٌة الدولٌة لالستثمار   4 -  1

 235341برلم       24244223شرٌؾ بهاء الدٌن المدنى وشركاه ، تارٌخ :   4 -  2

 

 

 

 


