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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن كافٌه  32251برلم  22222223، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم سامى رمضان محمود  -  166

 سنتر جمجوم الحى المتمٌز24ومطعم ، بجهة : محل 

عن كافٌه ومطعم ، بجهة : محل  32251برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دودجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 سنتر جمجوم الحى المتمٌز24

عن بمالة جافة ،  32221برلم  22222212، لٌد فى  12222.222اٌهاب عبده احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 2محل  12عمارة  4مجاورة  13بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

، عن كوفى شوب  32224برلم  22222212، لٌد فى  12222.222حسن صابر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 سنتر النهضة التجارى 13/2/2/3محل  2مجاورة  4بجهة : الحى 

عن كوافٌر سٌدات  32241برلم  22222216، لٌد فى  52222.222محمود دمحم سٌد توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 12مول المعز الشٌخ زاٌد الحى  22بالدور الثانى مبنى رلم  12، بجهة : وحدة رلم 

عن تورٌدات  32251برلم  22222213، لٌد فى  52222.222 جالل احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام دمحم -  131

 12سٌتى ستار الدور السادس الحى  3برج  3عمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته وصٌانة االالت والمعدات ، بجهة : مكتب رلم 

عن بٌع وتجارة  32226برلم  22222222، لٌد فى  12222.222اله ،  دمحم هاشم حمزه هاشم  ، تاجر فرد ، رأس م -  132

 الدور االرضً 55فدان المطعة رلم  31المواد الغذائٌة ، بجهة : االسكان العائلى 

عن كافتٌرٌا ،  26532برلم  22222226، لٌد فى  12222.222عمر صابر جاد الكرٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 2,4سنتر الشباب محل  1مجاورة  13حى بجهة : ال

عن مكتب نمل  33222برلم  22222224، لٌد فى  12222.222سوزان دمحم عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 3محب رلم 25عمارة 6مج 12عمال ورحالت بالداخل ، بجهة : الحى

عن االستثمار  33222برلم  22222223، لٌد فى  5222.222ماجد طٌاب طٌاب عبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 هرم سٌتى B3 14شرٌحة رلم  23العمارى ، بجهة : شمة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

التورٌدات  والمٌام  بجمٌع الخدمات زٌنب دمحم ٌوسف وشركائها   شركة  ،   الدعاٌة واالعالن والخدمات االعالنٌة والتسوٌمٌه و -  1

 واالنشطة االعالنٌة والتسوٌمٌة واالتورٌدات االعالنٌة ماعدا انتاجها وتركٌبها واٌداعٌها واالستشارات التسوٌمٌة واالعالنٌة بموافمة

صول على ماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحف اال بعد الح 2212لسنة  332امنٌة رلم 

، عن الدعاٌة واالعالن والخدمات  32246برلم  22222223،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     2التراخٌص الالزمة 

االعالنٌة والتسوٌمٌه والتورٌدات  والمٌام  بجمٌع الخدمات واالنشطة االعالنٌة والتسوٌمٌة واالتورٌدات االعالنٌة ماعدا انتاجها 

ماعدا اصدار الصحف والمجالت  2212لسنة  332ستشارات التسوٌمٌة واالعالنٌة بموافمة امنٌة رلم وتركٌبها واٌداعٌها واال

أ  62/3مول السوٌدى ش  3، بجهة : مكتب رلم  2واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحف اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 المحور المركزى

،لٌدت  4222.222صنٌع وتشكٌل المعادن بشتى انواعها والتصدٌر  ،رأس مالها   صفوت عبدالرازق وشرٌكته   شركة  ،  ت -  2

 مخازن الشباب 122، عن تصنٌع وتشكٌل المعادن بشتى انواعها والتصدٌر ، بجهة : لطعه رلم  32214برلم  22222211فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمال الكهرباء والمماوالت العمومٌة  على دمحم لرنى منشاوى وشرٌكه احمد منصور صابر دمحم   شركة  ،  تورٌد وتركٌب ا -  3

، عن تورٌد وتركٌب اعمال الكهرباء والمماوالت العمومٌة ،  32233برلم  22222213،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها   

 12الحى 5مج 54بالعمار  3بجهة : مكتب تجارى رلم 

السٌارات ومتعهد نمل عمال بالداخل  ،رأس مالها   دمحم ربٌع فاٌز وشرٌكته   شركة  ،   النمل والرحالت واٌجار احدث  -  4

، عن النمل والرحالت واٌجار احدث السٌارات ومتعهد نمل عمال بالداخل ،  32255برلم  22222213،لٌدت فى  22222.222

 اكتوبر ثانى 11الحى  6مجاورة  14شمة  2بجهة : عمار رلم 

تورٌد جمٌع ما ٌحتاجه النشاط الصناعى والزراعى من لطع غٌار االت   سٌد عبدالحمٌد وممدوح عابد وشركاهما   شركة  ، -  5

،لٌدت فى  152222.222ومعدات وسٌارات وغٌرها والمماوالت العمومٌة وتورٌد جمٌع ما ٌحتاجه هذا النشاط   ،رأس مالها   

االت ومعدات وسٌارات ، عن تورٌد جمٌع ما ٌحتاجه النشاط الصناعى والزراعى من لطع غٌار  33223برلم  22222224

 32شباب  2منطمة  14عمارة  2وغٌرها والمماوالت العمومٌة وتورٌد جمٌع ما ٌحتاجه هذا النشاط ، بجهة : شمة 

 122222.222خالد ثابت اسماعٌل وشركاه   شركة  ،  الشحن والتخلٌص الجمركى والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  6

، عن الشحن والتخلٌص الجمركى والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : الحى الرابع المحور  32243برلم  22222223،لٌدت فى 

 222شمة  3المركزى عمارة 

سٌد حسان عبدالنبى وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال التورٌدات العمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته  ،رأس مالها    -  3

، عن المٌام باعمال التورٌدات العمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة  32223برلم  22222224،لٌدت فى  15222.222

 2311لطعه رلم  2: الحى الثانى مجاورة 

برلم  22222226،لٌدت فى  15222.222ساره عصام محمود وشرٌكها   شركة  ،  االستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  2

 3مدخل أ شمة  53عمارة رلم  1المجاورة  12ى ، عن االستثمار العمارى ، بجهة : الح 33223

كرٌم وسٌف عالء رزق هللا   شركة  ،  تجارة االعالف والمواد الغذائٌة واالكسسوار الخاصة بالحٌوانات االلٌفة  ،رأس مالها    -  2

بالحٌوانات  ، عن تجارة االعالف والمواد الغذائٌة واالكسسوار الخاصة 32222برلم  22222222،لٌدت فى  52222.222

 ب مول فور مٌكس بكمبوند بفرلى هٌلز الشٌخ زاٌد4االلٌفة ، بجهة : معرض رلم 

 22222213،لٌدت فى  45222.222دمحم جمال وشركاه   شركة  ،  التجارة وتورٌدات المنتجات الورلٌة  ،رأس مالها    -  12

بالدور االول علوى سنتر المدٌنة التجارى  34رلم  ، عن التجارة وتورٌدات المنتجات الورلٌة ، بجهة : محل 32253برلم 

 المجاورة االولى الحى الرابع لسم اول

 122222.222نسمه مصطفى محمود عبدالجواد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة  ،رأس مالها    -  11

الدور  2شمة  13/22بلون  16ت العمومٌة ، بجهة : ق ، عن المماوالت العامة والتورٌدا 32222برلم  22222222،لٌدت فى 

 االرضً حدائك اكتوبر

اسالم جمال وشركاه   شركة  ،   المٌام باعمال المراجعة اللغوٌة والتدلٌك اللغوى والترجمة فٌماعدا خدمات االنترنت بموافمة  -  12

، عن المٌام باعمال المراجعة  32265برلم  22222212،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     2212لسنة  322امنٌة رلم 

الحى  342عمارة  6، بجهة : شمة  2212لسنة  322اللغوٌة والتدلٌك اللغوى والترجمة فٌماعدا خدمات االنترنت بموافمة امنٌة رلم 

 المحور المركزى 2مجاورة  2

هبةهللا احمد محمود احمد وشرٌكتها   شركة  ،   تجارة وتوزٌع وبٌع وتصنٌع وتعبئة مستحضرات التجمٌل والعطور بكافة  -  13

برلم  22222224،لٌدت فى  12222.222انواعها والمنظفات الصناعٌة لدى الغٌر والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  ،رأس مالها   

وتصنٌع وتعبئة مستحضرات التجمٌل والعطور بكافة انواعها والمنظفات الصناعٌة لدى الغٌر ، عن تجارة وتوزٌع وبٌع  33221

 12الحى  6مجاورة  52عمارة  422والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : الوحدة 

،لٌدت فى  222222.222دمحم عبدهللا زكى عبدهللا   شركة  ،  تصنٌع البالستٌن ومواد التعبئة والتغلٌف  ،رأس مالها    -  14

المنطمة الصناعٌة الثالثة  135، عن تصنٌع البالستٌن ومواد التعبئة والتغلٌف ، بجهة : لطعه رلم  32222برلم  22222226

 المحور الخدمى الثانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دت فى ،لٌ 22222.222دمحم عبدهللا زكى عبدهللا   شركة  ،  تصنٌع البالستٌن ومواد التعبئة والتغلٌف  ،رأس مالها    -  15

المنطمة الصناعٌة الثالثة  135، عن تصنٌع البالستٌن ومواد التعبئة والتغلٌف ، بجهة : لطعه رلم  32222برلم  22222226

 المحور الخدمى الثانى

سعٌد دمحم خلٌل احمد وشرٌكه ولٌد دمحم حسن احمد   شركة  ،  المٌام باعمال مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة واعمال  -  16

، عن المٌام باعمال مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة  32245برلم  22222223،لٌدت فى  52222.222ة  ،رأس مالها   هندسٌ

 12شمة  22عمارة  1مج  12واعمال هندسٌة ، بجهة : الحى 

 تصنٌع المنظفات الصناعٌه  ،رأس مالها   -مصطفى عٌد احمد وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع مستحضرات التجمٌل  -  13

تصنٌع المنظفات الصناعٌه ، بجهة :  -، عن تصنٌع مستحضرات التجمٌل  32252برلم  22222213،لٌدت فى  12222.222

 مجمع االمل الصناعى المنطمه الصناعٌه الثالثه 2الدور االول مبنى رلم  2مصنع رلم 

والمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة فٌماعدا  احمد زكرٌا دمحم وشرٌكته   شركة  ،  االستثمار العمارى والتسوٌك العمارى -  12

، عن االستثمار العمارى والتسوٌك  32222برلم  22222224،لٌدت فى  22222.222الكمبٌوتر ومستلزماته  ،رأس مالها   

اد كاسل التجارى مول اجٌ 24العمارى والمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : مكتب رلم 

 المحور المركزى

برلم  22222226،لٌدت فى  52222.222مصطفى محمود بكر وشرٌكه   شركة  ،  تجارة موبٌلٌا  ،رأس مالها    -  12

 المجاورة الخامسة امام مدٌنة الثمافة والعلوم 11المحور المركزى الحى 64، عن تجارة موبٌلٌا ، بجهة : عمارة  33222

 152222.222لرحٌم على تمام وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامة واالستثمارات العمارٌة  ،رأس مالها   كامل عبدا -  22

 1جنوب االحٌاء عمارة  6، عن المماوالت العامة واالستثمارات العمارٌة ، بجهة : الحً  32243برلم  22222223،لٌدت فى 

 الدور االرضً

برلم  22222224،لٌدت فى  22222.222التصدٌر وتورٌد معدات البناء  ،رأس مالها   هوٌدا طاهر وشرٌكها   شركة  ،   -  21

 الشٌخ زاٌد 16الحى  4مجاورة  56، عن التصدٌر وتورٌد معدات البناء ، بجهة :  32262

 22222213،لٌدت فى  122222.222لٌلى احمد انور وشرٌكها   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة والتصدٌر  ،رأس مالها    -  22

 5أ االسكان الحدائمى الشٌخ زاٌد الجٌزة شمة رلم  12، عن التورٌدات العمومٌة والتصدٌر ، بجهة : المكتب الكائن  32235برلم 

 الدور الثالث

،لٌدت فى  12222.222هٌثم فتحى ودمحم وجدى للتصوٌر   شركة  ،  ستودٌو تصوٌر فوتوغرافٌا  ،رأس مالها    -  23

 25، عن ستودٌو تصوٌر فوتوغرافٌا ، بجهة : المرٌة السٌاحٌة السادسه عمار رلم  32223برلم  22222223

محمود سمٌر طلعت عبدالرؤف وشرٌكه   شركة  ،  خدمات رجال االعمال فى مجال االستشارات المالٌه  ،رأس مالها    -  24

جال االستشارات المالٌه ، بجهة : الوحدة ، عن خدمات رجال االعمال فى م 33233برلم  22222223،لٌدت فى  52222.222

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الشٌخ زاٌد 32الكٌلو  13مشروع ذا وون مدٌنة بٌفرلى هٌلز الحى  6المبنى رلم  2رلم 

،لٌدت فى  15222.222امٌل مٌالد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته  ،رأس مالها    -  25

 3مستوى 2محل رلم  2، عن تورٌدات عمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : سنتر النخٌل  32232برلم  22222222

 22222212،لٌدت فى  122222.222ٌاسر دمحم صابر سرور وشرٌكه   شركة  ،  االستشارات الهندسٌة  ،رأس مالها    -  26

 محور جمال عبدالناصر عمارات المعمورة 2عمارة  1: شمة رلم  ، عن االستشارات الهندسٌة ، بجهة 32266برلم 

،لٌدت فى  12222.222عبدالباسط دمحم محمود وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتورٌد وتعبئة المواد الغذائٌة  ،رأس مالها    -  23

 محل بالعمارة 343ع  4، عن تجارة وتورٌد وتعبئة المواد الغذائٌة ، بجهة : الحى الخامس مج 32222برلم  22222222

برلم  22222224،لٌدت فى  14222.222سٌف نظٌر دمحم محمود وشرٌكه   شركة  ،  التسوٌك العمارى  ،رأس مالها    -  22

 الشٌخ زاٌد 413الدور الرابع مكتب  4، عن التسوٌك العمارى ، بجهة : مول اركان بالزا مبنى  32263

،  المٌام باعمال الفحص الفنى وتطبٌك الموصفات الفنٌة والمٌاسٌه للسلع والمنتجات  احمد زكرٌا شعبان وشرٌكه   شركة  -  22

الهندسٌه والصناعٌة والزراعٌة والمواد االولٌة والخامات وتمدٌر االضرار للبضائع وكذلن عملٌات التبخٌر والتطهٌر للبواخر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن المٌام باعمال الفحص الفنى وتطبٌك  32254برلم  22222213،لٌدت فى  12222.222والسفن    ،رأس مالها   

الموصفات الفنٌة والمٌاسٌه للسلع والمنتجات الهندسٌه والصناعٌة والزراعٌة والمواد االولٌة والخامات وتمدٌر االضرار للبضائع 

 المجاورة الخامسةبشارع احمد السعدنى الحى الثانى  1333وكذلن عملٌات التبخٌر والتطهٌر للبواخر والسفن ، بجهة : عمار رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22222222، وفى تارٌخ    22115ناصر فتحى دمحم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    31223صدٌك دمحم حماده السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    14422خالد عبدالمنجى نصر عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222225، وفى تارٌخ    21255خلٌفة دمحم السٌد عبد اللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222222، وفى تارٌخ    13665خالد فهمى عبدالجٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222222، وفى تارٌخ    25222دمحم احمد عبداللطٌف رشوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 مٌد لترن التجارةمحو ال

تم محو/شطب السجل     22222211، وفى تارٌخ    13553دمحم مجدى دمحم حنفى سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محمو المٌد لترن التجارة

السجل  محو تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    13231تامر دمحم السٌد طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 المٌد لترن التجارة

تم    22222211، وفى تارٌخ    22423سامح دمحم جالل دمحم السعٌد االنصارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222212ٌخ ، وفى تار   2121رمضان عبدهللا على موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222216، وفى تارٌخ    31321ماجده محمود دمحم المالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22222216، وفى تارٌخ    11241حنان حسن عبدالرازق حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222216، وفى تارٌخ    22246مى مصطفى عبدهللا على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222216، وفى تارٌخ    22242سبك لٌده برلم :  احمد سمٌر احمد سٌد النمر  ،  تاجر فرد  ،    - 14

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    13113فولٌة ابراهٌم ابراهٌم المسٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    23663ب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امٌرة اسعد دمحم عز   - 16

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    32621طه اسماعٌل دمحم حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    12633وهبه خلٌل مدكور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  والء دمحم   - 12

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    32231عماد حامد دمحم على هزاع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ةمحو المٌد لترن التجار

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    13223عاشور دمحم ابراهٌم حنفى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم    22222212، وفى تارٌخ    32531صالح عبدالعزٌز دمحم عزت حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  محو المٌد لترن التجارة محو/شطب

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    21432ٌاسٌن رشدى عباس على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    25445احمد جمال فهمى دمحم عبدالحكٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222223، وفى تارٌخ    11233احمد ابراهٌم محمود الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم    22222223، وفى تارٌخ    24314برلم : عماد الدٌن عبدالعال سلٌمان عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 25

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222224، وفى تارٌخ    24156بٌتر اشرف مختار مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    12232،  سبك لٌده برلم :   عبد الناصر على حسٌن سٌد  ،  تاجر فرد   - 23

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    25551سامح سمٌر اسرائٌل اسكندر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222224، وفى تارٌخ    23322ن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هانى شعبان على حسنٌ   - 22

 محو المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22222224، وفى تارٌخ    1134امانى كامل ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    24222انم عبدالكرٌم حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طحاوى غ   - 31

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    22222226، وفى تارٌخ    16633دمحم عٌسى دمحم جودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 المٌد لترن التجارة

تم    22222226، وفى تارٌخ    11332مصطفى دمحم عبدالحلٌم فرٌد نجاتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22222226، وفى تارٌخ    12434جمعه احمد سعداوى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    22222223، وفى تارٌخ    24332رٌهام ولٌم عدلى حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 التجارة المٌد لترن

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   32322هانى شاكر فهمى جرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   252222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   22323السٌد جنٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عٌد دمحم -  2

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصف تم تعدٌل رأس الما  22222222وفً تارٌخ ،   22214دمحم عبدالحفٌظ سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22222222وفً تارٌخ ،   32222رجب ابراهٌم عثمان حسن الجوهرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   52222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   21312مد محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم والء اح -  5

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعدٌل   22222224وفً تارٌخ ،   32222سعد سٌد احمد شلبى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225وفً تارٌخ ،   32333خالد عبدالجٌد حسن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   21645وت عدلى ناشد حسب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حنا صف -  2

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

ل رأس المال , وصف تم تعدٌ  22222225وفً تارٌخ ،   32124دمحم على طلب عوٌس دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   12343عمرو رمضان كرٌم ابوالحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   322222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225وفً تارٌخ ،   2361سامى ناٌل دمحم البطة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   12222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ ،   25532صابر رجب محمود حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   23352عبدالسالم فوزى عبدالسالم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222212وفً تارٌخ ،   32231طارق عبدهللا دمحم العكشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222211وفً تارٌخ ،   22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222211وفً تارٌخ ،   22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

  جنٌه  522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   32623فتحى عبدالحمٌد عفٌفى عبد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   122222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222212وفً تارٌخ ،   25512ماٌكل عبدالمسٌح مٌخائٌل عبدالمسٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   52222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222212وفً تارٌخ ،   23552حسن دمحم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222213وفً تارٌخ ،   26321احمد ابراهٌم طه مرزوق حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   2312عبدهللا فاروق محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   11122معتصم عثمان سمٌر عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522222.222أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   14236اسامة سٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222212وفً تارٌخ ،   23222باسم السٌد احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  22222222وفً تارٌخ ،   25432على عبدالعزٌز على سعده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   23112اٌمان حسٌن موسى المشهراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   122222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   223مسعود اسماعٌل حسنً طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   21231اٌهاب عزمى عبدالعزٌز رفعت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   122222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   16362سامح مسعد ٌوسف جورجٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

  جنٌه  22222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   31423حسن حافظ عبدالخالك طلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  22222225وفً تارٌخ ،   32235رومانى سمٌر فوزى زكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   25223شٌماء عبدالحمٌد حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 ه جنٌ  522222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   2225احمد عبد العلٌم عمٌلى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   5222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   26532عمر صابر جاد الكرٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   12342على دمحم على عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   22322على حماد بن احمد صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   322222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32322صطفى السٌد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم م -  1

 الشٌخ زاٌد 12سنتر المعز الحى A2ارضً مبنى  32الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222تارٌخ وفً  32232احمد طلعت عبدالظاهر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 51اكس بى شمة  226وصف الـتأشٌر:   ، كمبوند دجلة بالمز طرٌك الواحات ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32231محمود سٌد احمد دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

  12ح 1سنتر الموسكى مج 34الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  13323مصطفى عادل السٌد دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

الـتأشٌر:   ، افتتاح ممر رئٌسى اخر بالعنوان شارع عادل البوهى امام سوبر ماركت رزق كرداسة بنشاط خدمة سٌارات وراس مال 

 غٌر()عشرة االف جنٌة ال 12222

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  13323مصطفى عادل السٌد دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، شارع عادل البوهى امام سوبر ماركت رزق كرداسة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222 وفً تارٌخ 13323مصطفى عادل السٌد دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

)عشرة االف  12222الـتأشٌر:   ، له رئٌسى اخر بالعنوان شارع حنفى مرزوق م كرداسة بنشاط مكتب تاجٌر سٌارات وراس مال 

 جنٌه الغٌر(

وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  32233مؤمن ربٌع دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 1مول بدر الدٌن محل رلم  16، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32233دمحم لطفى عبدالغفار عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 المحور المركزى 5االمرٌكٌة برج 12و  13و  16الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  22214فٌظ سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالح -  2

 1محل  362لطعة  2مجاورة  4، تم الغاء الرئٌسً االخر بالعنوان/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  22214دمحم عبدالحفٌظ سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 1محل  362لطعة  2مجاورة  4الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  22323عٌد دمحم السٌد جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

بنشاط سوبر ماركت وسمته التجارٌة  123محل  21شارع كان كان عمارة  5مجاورة  12لحى ، اضافة فرع للنشاط باالعنوان ا

 سوبر ماركت الهدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32235رومانى سمٌر فوزى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 2شمة  11الحى  3ب مجاورة  32الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  32236اشرف عبدالونٌس دمحم احمد طاٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 6فدان جنوب االحٌاء ح 31منطمة  21الدور االول عمار  1وصف الـتأشٌر:   ، شمة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222خ وفً تارٌ 22323عٌد دمحم السٌد جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 12شارع كان كان الحى  5مجاورة  21عمارة  123، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32232عمر زٌن الدٌن كمال سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بنى جالدور الرابع مجمع على الدٌن م 312الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32234مصطفى ٌوسف عثمان بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ب الشٌخ زاٌد 15عمارة  4مج 13الحى  2الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  22221دمحم دمحم صالح دمحم خٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 2شمة 14/3ع  1مج 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد ح

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  32242هشام مغاورى اللٌثى ابراهٌم المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 أ 5شمة  2ع 4مج 12, وصف الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  25624مه مرسى حسٌن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سال -  12

 ش التحرٌر برج المصرى الدلى112الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ 

العنوان , وصف تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  32244نائل نبٌل صموئٌل مكارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  6ش تبارن ابو الوفا الحى 141عمارة  6الـتأشٌر:   ، شمة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32242عبدالتواب سعد خلٌفه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 2الحى السادس مج  22ع  1الـتأشٌر:   ، مكتب رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32251تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سامى رمضان محمود ،  -  22

 سنتر جمجوم الحى المتمٌز24الـتأشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  22222223وفً تارٌخ  32251دودجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سنتر جمجوم الحى المتمٌز24

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  32241دٌنا ثروت صالح الدٌن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الشٌخ زاٌد 5مج  16مول مزار بى الحى  5وصف الـتأشٌر:   ، محل جى بً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32252كرٌم مصطفى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  12الحى 4مج 22عمارة  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  32242فاتن عبدالرحمن سالمه على الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ة الثالثةم المنطمة الصناع322ٌمنطمة مخازن الشباب منطمة ال 353وصف الـتأشٌر:   ،  ق 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  32242فاتن عبدالرحمن سالمه على الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 التمسٌم السٌاحى الثانى المناطر الخٌرٌة الملٌوبٌة ملن/ حنفى عبدالرحمن على 31وصف الـتأشٌر:   ، له رئٌسً اخر بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32252لعزٌز فهمى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه عبدا -  22

 شارع ابن ثابت الحى السابع323الـتأشٌر:   ، عمار 

 تم تعدٌل العنوان , 22222224وفً تارٌخ  32254حماده عبدالستار عبدالحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الحارة الواحات البحرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  32261مرٌهان دمحم ابوزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 12سٌتى ستار المحور المركزى الحى  1الدور الثالث عمارة  5الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  26256بر سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر دمحم صا -  31

 الـتأشٌر:   ، تم اخذ العنوان لٌصبح الممر الرئٌسى والغاء الرئٌسى االخر

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22222224وفً تارٌخ  32252دمحم عبدالمنعم دمحمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 3الحى 2مركز هنٌده برج 62الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  26256ٌاسر دمحم صابر سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 اكتوبر 6الصناعى ارض المطور التوسعات الشمالٌة امتداد  cpcمجمع  23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  26256ٌاسر دمحم صابر سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 اكتوبر 6الصناعى ارض المطور التوسعات الشمالٌة امتداد  cpcمجمع  23الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  26256، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر دمحم صابر سرور -  35

  44/2 -المحور المركزى  - 142الوحدة  -الـتأشٌر:   ، الغاء الممر الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان عمارات سونتا الربٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  32252مدحت صالح دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الدور االول  1شمة 2136عمارة  2مج 2الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  32255دمحم كرم وهبه سٌد احمد عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لجملةخضار سوق ا 1عنبر  1وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  32256ولٌد عبدالصبور جمعه عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 اوبرا سٌتى 4شمة  12وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى السادس عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  32264اشرف عبدالرازق عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 12سٌتى ستار المحور المركزى الحى  231محل  6وصف الـتأشٌر:   ، محل تجارى برج 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  32262عبدالغفار سعٌد عبدالحلٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 11الحى  2نخٌل سنتر ال 2وصف الـتأشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  22222224وفً تارٌخ  32253الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 سوق الجملة 1عنبر  15رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  32253عصام فوزى دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، لرٌة الحارة الواحات البحرٌة 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 22222224وفً تارٌخ  32265محمود سٌد عبدالتواب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 12الحى  2مجاورة  25الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32232طارق فرٌد عبده الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وحدة بالدور االرضى 61فٌال  2مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32233ك لٌده برلم    خالد سعد مندور لاسم ، تاجر فرد ،  سب -  45

 الدور االرضى مول بلو ستار  22/21الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  11534عبدالعلٌم كامل عٌد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

بنشاط استثمار وتسوٌك عمارى  3ابراج سولٌمار الحى  5عمارة رلم  5ى اخر بالعنوان وحده رلم الـتأشٌر:   ، اضافة نشاط رئٌس

 )خمسون الفا جنٌه( 52222وراسمال  E D Iوسمه تجارٌة الراضى للتسوٌك العمارى 

عدٌل العنوان , تم ت 22222225وفً تارٌخ  32233ٌاسمٌنا حسام الدٌن الصافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 43مول الملكة واالمٌر محل رلم  2مج 2وصف الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32262عالء عطٌه نجٌعه عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 22عمارة 2الـتأشٌر:   ، الحى السادس ش االسكان مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32262ٌد ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سٌد احمد الس -  42

 11المنطمة العمرانٌة ح 166ع 12الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32124دمحم على طلب عوٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 3المجاورة  1محل  12شارع دولسى عمارة  6، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22222225وفً تارٌخ  532دمحم دمحم بكر دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  222, 221,  122ادسة لطعة استدران بٌانات العنوان المركز الرئٌسى لٌصبح امتداد المنطمة الصناعٌة الس

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22222225وفً تارٌخ  532دمحم دمحم بكر دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة 222,  221الغاء الفرع الكائن بالعنوان لطع/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22222225وفً تارٌخ  532سبك لٌده برلم      دمحم دمحم بكر دروٌش ، تاجر فرد ، -  53

  222, 221,  122استدران بٌانات العنوان المركز الرئٌسى لٌصبح امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22222225وفً تارٌخ  532دمحم دمحم بكر دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة 222,  221الغاء الفرع الكائن بالعنوان لطع/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32266عصام رمضان دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 3مكتب  66عمارة  االتحاد التعاونى 11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  11534عبدالعلٌم كامل عٌد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 3ابراج سولٌمار الحى  5عمارة رلم  5الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22222225وفً تارٌخ  532دمحم دمحم بكر دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 222,  221تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة لطع رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32236كرٌم فرج دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ارضى 22ول سنتر االمل محلالـتأشٌر:   ، الحى اال

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  32232ندى دمحم صالح زكى السٌد المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 1سنتر عتابى محل  11الشٌخ زاٌد حى  f34-f35وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع بالعنوان/ بٌفرلى هٌلز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32234هنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فكرى دمحم سعد ب -  62

 12ب وحده  26عمارة  35مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222225وفً تارٌخ  32232دمحم خالد شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 اكتوبر ثان6- 1322امامى عمار 2محل رلم  3لحى الرابع مج ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32231طارق عبدهللا دمحم العكشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الدور االرضى 1231ع  3الـتأشٌر:   ، الحى االول مج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32263بك لٌده برلم    كٌرلس سمٌر فوزي فانوس ، تاجر فرد ،  س -  63

 5الدور االول المركز التجارى فاملى مول ق  141الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  32235العارف احمد على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الحى الرابع سنتر المدٌنة التجارى  32جارى الـتأشٌر:   ، محل ت

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  22133مصطفى عبدالغنى حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

أ  24/2بالدور االول بمول المستمبل المحور المركزى التجارى لطعه  c7وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ وحدة رلم 

 الحى الثانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  32232دمحم احمد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 6مشروع السوٌمة الحى  122الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  25222وائل عاطف ابو زٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 سنتر بلو ستار64/62/61محل  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222226وفً تارٌخ  32221حسن ماهر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 1محل رلم  4مجاورة  33عمارة  6، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  32222هٌم فاتح عبدالجواد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابرا -  62

 1محل رلم  12عمارة  3مجاورة  6وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22222222وفً تارٌخ  32224دمحم مصطفى السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 2الحى  2مجاورة  2311عمارة رلم  1الـتأشٌر:   ، مكتب دور ارضى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  25262سامى معبد عبدالسمٌع عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 2شمة 61مساكن ابوالوفا عمارة 6وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  32223دمحم احمد حامد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  5شمة  236عمارة  4، الحى االول مج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  14224ممدوح على سعد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 مشروع حى االشجار Bبالنموذج حرف  63بالدور االرضً عمارة  6ـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ وحدة تجارٌة رلمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32223نرمٌن فارس بغدادى غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 6الحى  123مشروع  22عمارة  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32222مصطفى ابراهٌم سٌد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 1الدور االرضً محل 453ق  3الـتأشٌر:   ، الحى الخامس عمد اول مج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222رٌخ وفً تا 32222ٌاسر دمحم ماهر عبده زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 Cنموزج   224مشروع الزورد وحدة  1مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32222حسنه سٌد حنفى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 5ر النوران محل سنت 5مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  23352عبدالسالم فوزى عبدالسالم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 المحور المركزى 314-313عمارة  1محل  3وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32225رلم    عمر حسن حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  32

 12الحى  6ب مج2الدور االرضً ع  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32226هشام ابو بكر مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 46لخدمات سنتر العنانى محل مركز ا 11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32222والء عادل عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 المبنى التجارى فاٌف ستارز 2/31ق رلم  222الـتأشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32221احمد مجدى كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 6الحى  4مجاورة  32الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  32223عاطف السٌد عبداللطٌف هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 6محل رلم  56ع 6مج 12وصف الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32332لفتاح دمحم االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسمه عبدا -  24

 بنشاط تسوٌك عمارى 32المعراج الدور الثالث شمة  2232الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32222عمرو ٌحى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ع المستمبل  123 - 32الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32221هشام دمحم عبدالتواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ب 14وحدة 4الـتأشٌر:   ، الحى السابع الشركة االردنٌة مرحله 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  32225 عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى دمحم دمحم -  23

 5شمة  42عمارة  2، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32224زٌنب دمحم حافظ عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 121محل  122ارضى المعارض صالة  3، الحى  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15523طلعت محمود دمحم السوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

ٌة ج دور ارضً بسمة تجار14سنتر الوجٌه محل 1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخربالعنوان/ الشٌخ زاٌد الحى

 كافتٌرٌا سهراٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15523طلعت محمود دمحم السوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ج دور ارض14ًسنتر الوجٌه محل  1مج  13الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  2646،  سبك لٌده برلم     جبر علً مرسى عوٌس ، تاجر فرد -  21

 ابناء الجٌزة المرحلة الثانٌة 63عمارة  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صف تم تعدٌل العنوان , و 22222212وفً تارٌخ  32225عماد صبحى ابراهٌم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 11م الحى 32اسكان الشباب  3مجاورة  12عمارة  4الـتأشٌر:   ، شمة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  32222اشرف عٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سنتر الدوحة  1مجاورة  21، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  32222لٌده برلم     سوبر ماركت طاهر ، تاجر فرد ،  سبك -  24

 5سنتر الحرمٌن محل  4مجاورة  16، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32222محمود احمد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  6مشروع السوٌمة الحى ال 125م الـتأشٌر:   ، محل رل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 عمارات النٌابة العامة المعادى البساتٌن امام مستشفى جراحة الٌوم الواحد الدور 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/  

 الثانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع سٌتى سكٌب امام الكنٌسة  66الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح/  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

عمارات النٌابة العامة المعادى البساتٌن امام مستشفى جراحة الٌوم الواحد الدور  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/  

 الثانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شارع سٌتى سكٌب امام الكنٌسة  66الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح/  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  5216دمحم ٌوسف دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 المنطمة الصناعٌة السادسة 22، تعدٌل العنوان لٌصبح/لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15422سامح رمضان حسن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 1الدور االول شمة  222عمد ثان عمارة رلم  5مجاورة  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32223اشرف على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 _المطورٌن _منطمه التوسعات الشمالٌه  5من المنطمه 126 المطعه رلم b05الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32223خطاب أمٌن عفٌفى صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 15/14سنتر العتابى محل  2لطعه رلم  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  32223اب عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعاطى عبدالعظٌم دٌ -  124

 طرٌك الواحات البحرٌة 242, وصف الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32226حسام دمحم الجرٌو عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ـتأشٌر:   ، لرٌة الحارة الجٌزة الواحات البحرٌةوصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32224احمد محمود عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الدور االرضى 63وصف الـتأشٌر:   ، الصناعٌة االولى لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  32213رد ،  سبك لٌده برلم    باسم بكر زكى على الخرباوى ، تاجر ف -  123

 2مشروع السٌتى عمارة االٌموبلٌا الحى  12وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  32222حسٌن سعٌد حسٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 3محل  13/4عمارة  4مجاورة  11الشٌخ زاٌد الحى الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  32222ناصر عبدالموجود عبدالممصود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 3مجاورة  12الحى  23عمار  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  12262،  سبك لٌده برلم     مصطفى كمال عبدالعال حسن ، تاجر فرد -  112

 الدور الرابع مبنى كلٌة الهندسة بجوار عٌادات طب االسنان داخل جامعة مصر 434وصف الـتأشٌر:   ، حجرة رلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22222211وفً تارٌخ  32212عبٌر عواد على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 44سنتر العنانى محل  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  32213احمد عزالدٌن عبدالشكور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 12وحدة رلم  62وصف الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  32215سن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم الحسٌنى ح -  113

 الفردوس عمارات الشرطة 24الدور االرضى عمارة  3الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 22222211وفً تارٌخ  32216دمحم مفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 2سنتر الجوهرة محل  1م  12الشٌخ زاٌد محور خدمات الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  32211عزه السٌد عبدالرازق عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 مشروع سٌتى 3برج  4الدور  4وصف الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  32212ما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى جالل دمحم عفٌفى عل -  116

 43لطعه  2الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  12262مصطفى كمال عبد العال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ع بالعنوان شارع المساعٌد بجوار االذاعة لسم ثان العرٌشوصف الـتأشٌر:   ، اضافة فر

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  12262مصطفى كمال عبد العال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

ب االسنان داخل جامعة الدور الرابع مبنى كلٌة الهندسة بجوار عٌادات ط 434وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان حجرة رلم 

 مصر

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  24543اشرف عثمان عبدالناصر عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 3فدان بالسوق التجارى رلم  222لطاع أ منطمة  11وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الوحدة االدارٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32222ضٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال دمحم  -  122

 لطاع أ المنطمة الرابعة 424الـتأشٌر:   ، ابنى بٌتن لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32212جمعه عبدالرءوف عبدالمنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 4الحى  1مجاورة  112عمارة  1لـتأشٌر:   ، محل رلم وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32223مجدى كمال حنفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 261محل رلم  5الـتأشٌر:   ، سوق الجملة عنبر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32226م    كرٌم دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  123

 ش المزاد 222ع  2مج  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32222عدلى صفوت عدلى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب 436الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32223اٌمن حلمى بٌومى احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 1شمة  14عمارة  21منطمة  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف  تم تعدٌل العنوان 22222212وفً تارٌخ  22225احمد اسماعٌل حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 5محل  62عمارة  1مجاورة  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32212رٌمون تماوى نصر دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 محل بالدور االرضى 6مجاورة  1632لطعه  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32224سن صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  122

 سنتر النهضة التجارى 13/2/2/3محل  2مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  2222رجب عبد الغنً عبد الشافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الحى الثالث 2سنتر مصر اكتوبر شارع الكفراوى مجاورة  14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  23552رلم    حسن دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  132

 مبنى ح 226مكتب  12، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مجمع على الدٌن الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32222دمحم عبدالمحسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 33سنتر الطاهره محل رلم  3مجاورة  1شٌخ زاٌد الحى الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32225دمحم وزٌر عٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 12مجاورة  6الحى  5عمارة  5الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32222لم    فاٌزه السٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  133

 22محل  32عمارة  1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32221اٌهاب عبده احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 2محل  12عمارة  4ة مجاور 13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  4422اٌمن دمحم على المهوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 132اكتوبر مجمع الشركه العالمٌه للمجمعات الصناعٌه لطعه 6بالعنوان مدٌنه  12،  13, 16الـتأشٌر:   ، التولف عن الوحدات 

 هالصناعٌه الثالث

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32226هدى دمحم مندور دمحم سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الدور الثانىB5/B6/B7الشٌخ زاٌد سنتر الوجٌه محل  13الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لٌصبح ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32232ده برلم    صالح زٌنهم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  133

 المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب 323الـتأشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  3345رجاء حسن دمحم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 11م الحى  32اسكان الشباب  2المنطمة  15عمارة  1صبح/ محل رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  4422اٌمن دمحم على المهوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

داٌو لٌصبح الممر الرئٌسى والغاء  خلف مصنع 122الـتأشٌر:   ، تم اخذ العنوان الكائن امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة رلم 

 الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  26321احمد ابراهٌم طه مرزوق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

مال / ش ترعة الزمر الغربً الهرم الجٌزة بنشاط / تورٌدات عمومٌة برأس 122وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ 

 خمسمائة الف جنٌه فمط522222

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  25244على مرسى حسن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الدور االرضً 4محل  41ع 2مج  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  31534ه برلم    احمد شولى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  142

الدور الثانى فوق االرضى بمطعة االرض  B207الوحدة االدارٌة رلم  Lin Xالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المرٌة الذكٌة مبنى 

 طرٌك مصر اسكندرٌة الصحرواى 22ن  F5-F6رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  4422فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن دمحم على المهوجى ، تاجر -  143

خلف مصنع داٌو لٌصبح الممر الرئٌسى والغاء  122الـتأشٌر:   ، تم اخذ العنوان الكائن امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة رلم 

 الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222213وفً تارٌخ  32233  مدحت دمحم دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  144

 الدور االرضىA 51، اسواق التعمٌر مركز خدمات الحى التاسع والعاشر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  22222213وفً تارٌخ  32234نجأل محمود شولى ابوالمجد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 مجمع االردنٌة 223الدور الثانى مكتب  4رلم  3ـتأشٌر:   ، الحى , وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32232دمحم حسن ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 4شمة  21الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32236جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دٌاب حسن همام ، تا -  143

  2مج 5سنتر االمام التجارى ح 4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32231سالمه دمحم سالمه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 مجمع كرنفال 3دور ارضى منطمة صناعٌة  3116/3115عٌة لرلم الـتأشٌر:   ، وحدة صنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  14236اسامة سٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 شارع طرٌك البراجٌل ناصٌة شارع مسجد ابو خلٌل 53الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  32242ماد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف ع -  152

  1شمة 1526لطعة  6الـتأشٌر:   ، الحى الثانى مج 

   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 22222216وفً تارٌخ  32245حازم دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 11سكن االتحاد التعاونى الحى  52عمارة  2، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222216وفً تارٌخ  11312اٌمن كمال عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 المنطمة الصناعٌة االولى  122، تعدٌل العنوان لٌصبح/ لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  32241ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم سٌد توفٌك ، تاج -  153

  12مول المعز الشٌخ زاٌد الحى  22بالدور الثانى مبنى رلم  12الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

دٌل العنوان , تم تع 22222216وفً تارٌخ  22263احمد عبدالعزٌز عبدالاله عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 2محل رلم  12مجاورة  6وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  15533سٌد راشد سلٌم عزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 4الـتأشٌر:   ، الحى االول سنتر االمل محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  15533، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سٌد راشد سلٌم عزاق -  156

 بنشاط مطعم 4الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ سنتر االمل الحى االول محل رلم 

, وصف تم تعدٌل العنوان  22222216وفً تارٌخ  15533سٌد راشد سلٌم عزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 بنشاط مطعم 2الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ سنتر االمل بالحى االول محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  23323عالء دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

شارع فٌصل الكوم االخضر الهرم بنشاط تورٌد تكٌٌفات وبسمة تجارة براٌت اٌرلتجارة  133الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 التكٌٌفات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  23323نصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم احمد م -  152

 شارع فٌصل الكوم االخضر الهرم بنشاط تورٌد تكٌٌفات 162الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تعدٌل العنوان , وصف تم  22222216وفً تارٌخ  15533سٌد راشد سلٌم عزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

  2الـتأشٌر:   ، الحى االول سنتر االمل محل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  32243شرٌف للتسوٌك العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الدور الثانى 26مكتب  3الـتأشٌر:   ، الحى الثانى سنتر مرٌالند 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  32244ٌلى العوضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه السٌد نز -  162

 الدور الثانى  5مكتب  Thewaikخدمات مشروع  2الـتأشٌر:   ، بٌفرلى هٌلز مبنى 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22222216وفً تارٌخ  32232دمحم خمٌس دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الدور االول مركز المدٌنة التجارى الحى الرابع  43الـتأشٌر:   ، ممر ادارى محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  22246مى مصطفى عبدهللا على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 المحور المركزى  -الدور االرضى مجمع جالٌرى الشٌخ زاٌد  - N 004وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  32242سامح كمال عبدالعلٌم ابورلٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الدور الخامس 12شمة  - 1ع  - 3مج  6وصف الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32246، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء محمود مرسى عمران  -  166

 م 322مخازن  252الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32242احمد سٌف االسالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الدور فوق االرضى المحور المركزى 243الـتأشٌر:   ، دٌاموند مول محل 

تم تعدٌل  22222213وفً تارٌخ  32243جٌهان عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 جاردٌنٌا بارن  125العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فٌال عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  32252ده برلم    جمال  عادل لمعى مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  162

 12الحى  1سنتر الجهاز رلم  6وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  32251حسام دمحم جالل احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 12الدور السادس الحى سٌتى ستار  3برج  3الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  32242محجوب برٌن محجوب بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الحى العاشر 6مج 4مكتب  6أ ع64وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  15232عادل سعد سعٌد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 صناعى 32الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان الفٌوم الجدٌدة م الفٌوم لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22262فادى نصرى شكرى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 أ 64هامٌس محل الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى المتمٌز سنتر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  13523سٌد مصطفى عبدالوهاب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

  422شارع السودان المهندسٌن ناصٌة عطٌرة شمة  343وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32252د ،  سبك لٌده برلم    سمٌر عبدالعظٌم عبدالحمٌد حسٌن ، تاجر فر -  135

 حى االشجار 61عمارة  14وصف الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32263المصطفى لتجارة الخضار والفاكهة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 سوق الجملة 3 عنبر 214وصف الـتأشٌر:   ، شادر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  21232عماد سلٌمان عبد الجواد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 شارع المحروسة بنشاط غسٌل سٌارات وراس مال خمسون الف جنٌه الغٌر 42وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32252منعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم فؤاد عبدال -  132

 المنطمة الصناعٌة الثالثة  163و  165الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32264دمحم احمد ٌعموب عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 6فدان الحى 222 - 4سوق تجارى رلم  - 5أشٌر:   ، وحدة رلم الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  4251رجب حسن عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ب مساكن عٌنات الشباب الحى السادس12عمار  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  21425مدحت محمود البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق  -  121

 ونصف غرب مصر االسكندرٌة الصحراوى 13وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مكتب ادارى الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  26366دمحم احمد عبدالعظٌم الصغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

بجوار سنتر جراند مول وحسنى الكبابجى لطعة  2مجاورة  3الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لتصبح/ المحور الرئٌسى الحى 

 6محل رلم  263

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32262اسماء جمال محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  12شمة 113ع  1مج 3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  23231هانى احمد الحسٌنى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان طى نوب مركز شبٌن المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  23231انى احمد الحسٌنى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ه -  125

 الـتأشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان طى نوب مركز شبٌن المناطر 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 22222212وفً تارٌخ  22423احالم عطٌه دمحم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 مول االسراء بالزا المحور المركزى 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  32256ماجد عبدالفتاح عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الدور االرضً 3سنتر االردنٌة محل رلم  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212تارٌخ  وفً 32253بسمه عبدالرازق دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 دور اول  A 13وحده  4وصف الـتأشٌر:   ، مركز المدٌنه التجارى ج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  32262دمحم عبده دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  11حىال 26مشروع اسكان الشباب ع  2منطمة  1، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32261جرجس رافت متى دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 12مجمع على الدٌن الحى 2الـتأشٌر:   ، مبنى ج محل رلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22222212وفً تارٌخ  25325عادل دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بالمنطمة الصناعٌة المطورٌن بنشاط تصنٌع استانلس ستٌل 156الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان وحدة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  21425طارق مدحت محمود البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ونصف غرب مصر االسكندرٌة الصحراوى 13 وصف الـتأشٌر:   ، مكتب ادارى الكٌلو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12122االمٌر مناع عمارة فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ب الشٌخ زاٌد12عمارة  2الـتأشٌر:   ، حذف النشاط الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان/ االسكان الحدائمً محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12122االمٌر مناع عمارة فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ب الشٌخ زاٌد بنشاط/ سوبر ماركت12عمارة  2الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان/ االسكان الحدائمى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  24222ٌده برلم    ابتسام دمحم برهام خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  125

 مٌدان اسبكترا بجوار المجمع االسالمى الشٌخ زاٌد  2222الـتأشٌر:   ، زاٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12122االمٌر مناع عمارة فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ب الشٌخ زاٌد12عمارة  2م حذف نشاط الرئٌسً االخر بالعنوان/ االسكان الحدائمى محل رلمالـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  223/ 222معرض رلم  2زسنتر الفٌرو 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح/ الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 عمارات النٌابة العامة المعادى البساتٌن امام مستشفى الٌوم الواحد 12الـتأشٌر:   ، تم محو الفرع الكائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  22222راهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جالل اب -  122

  223/ 222معرض رلم  2سنتر الفٌروز 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح/ الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212ٌخ وفً تار 22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 عمارات النٌابة العامة المعادى البساتٌن امام مستشفى الٌوم الواحد 12الـتأشٌر:   ، تم محو الفرع الكائن بالعنوان/ 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22222212وفً تارٌخ  32263فاطمه سمٌر عبدالسالم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 مجمع االمل الصناعٌة الثالثة 3مبنى  16الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32262الجبري للتسوٌك العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

  H33الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد حدائك السلمانٌة فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32232جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على عطٌه على لرمد ، تا -  223

  A3مبنى  4الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد مول المعز روضة زاٌد مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  24222ابتسام دمحم برهام خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

مٌدان اسبكترا بجوار المجمع االسالمى الشٌخ زاٌد بنشاط بوتٌن اند جالٌرى وتجارة  2222، اضافة فرع بالعنوان زاٌد  الـتأشٌر:  

 Roses&flowersوتورٌد الزهور الطبٌعٌة والصناعٌة بسمة تجارٌة مؤسسة جاللة الملكة روزٌز & فالورز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  24222رلم    ابتسام دمحم برهام خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  225

الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسى االخر لٌصبح/ وكٌل براءات واستشارات ملكٌة وفكرٌة ومالٌة وادارٌة وتجارٌة وصناعٌة 

 وتخلٌص جمركى بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بذلن من مصلحة الجمارن

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  24222ارى / ابتسام برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اصبح االسم التج -  226

مٌدان اسبكترا بجوار المجمع االسالمى الشٌخ زاٌد بنشاط بوتٌن اند جالٌرى  2222وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان زاٌد 

 Roses&flowersتجارٌة مؤسسة جاللة الملكة روزٌز & فالورز وتجارة وتورٌد الزهور الطبٌعٌة والصناعٌة بسمة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  24222اصبح االسم التجارى / ابتسام برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

ومالٌة وادارٌة وتجارٌة وصناعٌة وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسى االخر لٌصبح/ وكٌل براءات واستشارات ملكٌة وفكرٌة 

 وتخلٌص جمركى بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بذلن من مصلحة الجمارن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  32262حسام عادل صالح جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ور المركزى الحى الرابعمركز المدٌنه المنورة المح 54الـتأشٌر:   ، محل تجارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  12122االمٌر مناع عماره فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ب الشٌخ زاٌد 12عمارة   2الـتأشٌر:   ، االسكان الحدائمى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  13433رلم    وائل السٌد الشافعى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  212

 مول اسواق الجمهورٌة محور مركزى 1الدور االرضً علوى برج  43وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل 

نوان , تم تعدٌل الع 22222222وفً تارٌخ  32232دمحم مصطفى اسماعٌل دمحم ندٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 المستمبل الشٌخ زاٌد 12الحى  1مجاورة  112عمار  3وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32223عالء على شحات عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 6أ  بلون د الحى6الـتأشٌر:   ، سنتر االمراء محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32226حمزه هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم هاشم  -  213

 الدور االرضً 55فدان المطعة رلم  31الـتأشٌر:   ، االسكان العائلى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22222222وفً تارٌخ  32222جمعه جمٌل جمعه فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 شارع السالم الشٌخ زاٌد  51الـتأشٌر:   ،  عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32223ابراهٌم دمحم ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 22اكتوبر مكتب ادارى  41عمارة  122مشروع  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32224فاطمه عنتر دمحم جالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 اول علوى 1شمة 43الـتأشٌر:   ، الحى الثالث جنوب االحٌاء ع 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22222222وفً تارٌخ  32231دمحم صالح الدٌن امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 مبنى أ مجمع مبارن الصناعٌة الثالثة 12الـتأشٌر:   ، وحدة صناعٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32235عٌد سٌد محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ب 12الـتأشٌر:   ، الحى االول الحجاز مول مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  32236 احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم -  212

  11التعاونٌات الحى  164مشروع  22عمارة  5، محل رلم 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 22222222وفً تارٌخ  32234زمزم روبى على عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ابنى بٌتن حدائك اكتوبر 55المنطمة 12الدور االرضً عمارة رلم  1الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  32233فاطمه العشرى عبدالموجود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 12ى الحىاجٌاد مول المحور المركز 251وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32233عبدهللا ممدوح دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 مجمع االمرٌكٌة  36محل  1ابراج هنٌده برج 3الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  25432على عبدالعزٌز على سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 بٌفرلى هلٌز 4mixمول Cعمارة   B13الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32232ابراهٌم حمدى توفٌك حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 شٌخ زاٌدال 25سنتر المهندسٌن محل رلم  1مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  25432على عبدالعزٌز على سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 بٌفرلى هلٌز بنشاط عصائر ومثلجات 4mixمول Cعمارة B13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان وحدة رلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  32225رد ،  سبك لٌده برلم    الزاهر كمال عبدالممصود الزاهر ، تاجر ف -  226

 م المنطمة الصناعٌة 322مخازن الشباب  126وصف الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  32232شٌماء صبحى عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

  6الحى 4مج 52الدور الخامس عمارة  12ب رلم الـتأشٌر:   ، مكت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  12222حمدى فتحى السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 3محل  22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المستثمر الصغٌر بجوار الٌاسمٌن عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  32221احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فادٌه على دمحم -  222

  4121VS/  561ٌولٌو المركزى وحدة رلم  26محور  13، مبنى 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32226احمد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 6سنتر االردنٌة المستمبل الحى  43، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32222حنفى محمود عبدالعزٌز سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

  2أ شمة13ع 4مج 13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  32225سبك لٌده برلم     احمد عبده احمد الٌمنى ، تاجر فرد ،  -  232

 25سنتر فٌنوس لطعه  22محل رلم  6/5الـتأشٌر:   ، محور خدمات الحى 

تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  32224لطب لنمل العمال والموظفٌن والرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 24عمارة  6شٌر:   ، الحى السادس مجاورة العنوان , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  32222احمد مصطفى صادق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 11ارضً مول فاملى الند رحاب الحى  123وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33212برلم     هانى عبدالسمٌع جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  235

 د المحور المركزى 133عمد ثانى لطعه  3مجاورة  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  31261محمود عبدهللا دمحم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الحى التاسع دمحم على حسن هاللى العبور الخانكة 31لطعه  12223بالعنوان بلون  الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  26121سحر صالح على المبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ادستعاونٌات الحى الس 123مشروع  32عمارة  5الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  12312دمحم ابراهٌم ٌوسف رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 6عمار 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز منطمة خدمات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224فً تارٌخ و 33222عمرو على احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 علوى 12الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبتى ج مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33222عمرو على احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 علوى 12الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبتى ج مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33222صالح ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  241

 12مكتب رلم  13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد سنتر الوجٌه الحى 

عنوان , تم تعدٌل ال 22222224وفً تارٌخ  21624اشرف صبحى عبدالحمٌد التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

مجمع الحمد للصناعات الصغٌرة المنطمة الصناعٌة الرابعة خلف مصنع  41,42وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان/ وحدة رلم 

 الاير
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33224مٌنا خلف زخارى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 63ردنٌة محل سنتر اال 2الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33223ٌحى احمد دمحم احمد شلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 11االتحاد التعاونى الحى  62عمارة  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33222دمحم لطب بٌومى ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 12أ الحى  23الدور الرابع عمارة  3الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 22222224وفً تارٌخ  33226جمال محمود عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 6وحدة  21الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مجمع خدمات لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 متر المنطمة الصناعٌة 322 مخازن الشباب 323الـتأشٌر:   ، حذف نشاط الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 متر المنطمة الصناعٌة 322مخازن الشباب  323الـتأشٌر:   ، حذف نشاط الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  32222اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على سٌد عبدالرحمن على ، ت -  242

  6الحى  12الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  22622ٌاسمٌن امٌن عبدالحمٌد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الدور الثانى مركز المدٌنة التجارى مٌدان النجدة 33رلم الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان/ الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33225احمد دمحم سمٌر احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 المحور المركزى B4مشروع السٌتى وحدة  13الـتأشٌر:   ، مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  33222، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سوزان دمحم عبدهللا دمحم  -  252

  3محب رلم 25عمارة 6مج 12الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  31165على حموده جٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الحى العاشر 2لجهاز مجاورة سنتر ا 5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33212عمٌره عمر دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 م  322مخازن الشباب  311الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33215ٌحى محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 22سنتر الشباب محل  1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33213احمد محمود عبدالفتاح فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 سامه ابو شبانهبملن احمد ا 1شمة  266الـتأشٌر:   ، الحى االول عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33213على حسٌن على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 5مجاورة  3شارع رنا مول الحى  232عمار  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  31165على حمودة جٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

الحى العاشر بنشاط كافتٌرٌا وراس مال خمسون  2سنتر الجهاز مجاورة  5الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان محل رلم 

 الف جنٌه فمط الغٌر بالسمة التجارٌة كوكب الشرق

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33211   دمحم عبدالفتاح محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  252

 1شمة  363عمارة  3مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33212نبٌل مرزوق محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 3مجمع المصانع الصغٌرة ص  22الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  23223فتحى عبدالرحمن عبدالمنعم مفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الحى االول 3مجاورة  1315عمار  4وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33216جمال عبدهللا حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 2الـتأشٌر:   ، المحور المركزى مول السوٌدىالدور الثالث مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  33214ٌاسر احمد جابر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 4شمة  3رة عما 3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  33222عبدالرؤوف دمحم جمعه بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

  11الحى 4الدور االرضً سنتر الحلفاوى مج 42وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226رٌخ وفً تا 12342على دمحم على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 3الحى  5مجاورة  225الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  26532عمر صابر جاد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

بنشاط كافتٌرٌا والسمة التجارٌة تاٌم  2,4اب محل سنتر الشب 1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، اضافة نشاط رئٌسى اخر بالعنوان الحى 

time وراس مال عشرة االف جنٌها الغٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  23325صٌدلٌى دكتور / محمود البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

  22/23اورة االولى سوق سنتر الشباب الوحدتٌن المج 13وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 2سنتر الحسٌن التجارى مجاورة  6الحى  6الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  12342غنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم على عبدال -  262

 سنتر الحسٌن التجارى 2مجاورة  6الحى  2الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان محل رلم 

العنوان , وصف تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 3الحى  5مجاورة  225الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  33212مصطفى فوزى عبدالمجٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

  4الى 2مج 311عمارة 5وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  33221لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رحاب عبدالرحمن محمود ع -  232

 اول علوى الحى السادس 152وصف الـتأشٌر:   ، سنتر االردنٌة المستمبل محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  22261عمرو مصطفى عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ز الحى السابع 2مشروع سٌتى مول عمارة  14وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 2سنتر الحسٌن التجارى مجاورة  6الحى  6وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226ٌخ وفً تار 24332فاطمه عبدالعزٌز عبدهللا النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

مركز خدمات الحى االول امام مدارس  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ الحى االول سنتر المصطفى مجاورة 

 2222جٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  33224دالٌا محمود حسن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 2أ محل رلم 12عمارة  1الـتأشٌر:   ، الفردوس مج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  23325صٌدلٌة دكتور/  محمود البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

  22/23المجاورة االولى سوق سنتر الشباب الوحدتٌن  13وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  26532ابر جاد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر ص -  232

 2,4سنتر الشباب محل  1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، الحى 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22222226وفً تارٌخ  31223احمد عبدالفتاح احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 164مجمع الفٌصلٌة المنطمة الصناعٌة االولى لطعه  2225الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 التجارى سنتر الحسٌن 2مجاورة  6الحى  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15253ٌاسر فرحات حلمى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 6جنوب االحٌاء ح 123مشروع  25ع  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تع 22222223وفً تارٌخ  33233على زاٌد على زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 12الحى  5مجاورة  22ش  53عمارة  2،  محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  33225ابراهٌم عبدالنبى عطٌه دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 11الحى  63الدور االرضى عمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33236 شعبان فاٌز شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  224

 الشٌخ زاٌد 11الحى  2ارضى مول الحرم التجارى مجاورة  13الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  13133هواٌدا عبدالحكم فهمى جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 1محل  12عمارات االلمونٌوم ع  2مجاورة  3الـتأشٌر:   ،  استدران بٌانات العنوان لٌصبح الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33226دمحم حمدان دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ة شادر الخضارسوق الجمل 15الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33231دمحم احمد الهجرس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

    4شمة   D 12الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز عمارات رامو ع 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223 وفً تارٌخ 33232اشرف عماد احمد فهمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 دور ارضً  161فدان عمارة  31/  6وصف الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15253ٌاسر فرحات حلمى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 االحٌاء الحى السادسجنوب  123مشروع  25عمارة 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33222ماجد طٌاب طٌاب عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 هرم سٌتى B3 14شرٌحة رلم  23الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  33234ابوبكر على عبدالفضٌل عٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 د اول علوى 3وصف الـتأشٌر:   ، دولفٌن مول الحى االول محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  33235عبدالعاطى دسولى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الشٌخ زاٌد 11حى ال 2ارضى مول الحرم التجارى مجاورة  23وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33222دمحم حسنى سعٌد تهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

  4أ الحى 24/2الدور االرضً مول المستمبل المحور المركزى التجارى ق  C 19الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33232فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر  -  224

  12ح 3مج 3ارضً عمارة رلم  3الـتأشٌر:   ، شمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  33223حجاج دمحم عبدالممصود جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

  2مج الحى العاشر 32الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222222وفً تارٌخ  22214دمحم عبدالحفٌظ سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  22622ماعٌل شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ام احمد دمحم اس -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة وتورٌد الكٌماوٌات والمذٌبات

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأش22222224وفً تارٌخ  26256ٌاسر دمحم صابر سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع بالستٌن بانواعه وتدوٌره

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222225وفً تارٌخ  32124دمحم على طلب عوٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ محل بٌع موباٌالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222225وفً تارٌخ  25224كرم دمحم صبرى عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت وتورٌد وتركٌب مصاعد كهربائٌة

تعدٌل النشاط , وصف  تم22222225وفً تارٌخ  11534عبدالعلٌم كامل عٌد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ استثمار وتسوٌك عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222226وفً تارٌخ  25222وائل عاطف ابو زٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 لتراخٌص الالزمةفٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على ا 2212لسنة  232كافتٌرٌا بموافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  23352عبدالسالم فوزى عبدالسالم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مطعم وكافٌه لتمدٌم الماكوالت والمشروبات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  22252دمحم مجدى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب رحالت وتنظٌم رحالت داخلٌة وعمل معسكرات كشفٌة الغٌر

وفً تارٌخ  32222مؤسسة الشافعى لالستثمار العمارى والمماوالت العمومٌه والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / ادارة مطاعم وكافٌهاتتم ت22222212

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  22163دمحم على مهدى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط / بٌع مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  31332دمحم على على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم حذف نشاط / المماوالت العامة والتصار النشاط على/ التسوٌك العمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  15422سامح رمضان حسن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 مٌة فٌماعد الكمبٌوتر ومستلزماتهالتأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات عمو

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  21122خالد دمحم عبدالسالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

دمات التأشٌر:  اضافة نشاط/ سلسلة االمداد واللوجستٌات والسالمة والصحة المهنٌة وتشغٌل المصانع الى النشاط االصلى ماعدا خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366االنترنت وماعدا خدمات االمن والحراسة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌة موافمة امنٌة رلم

 2212لسنة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  32623احمد ابراهٌم عبدالعزٌز عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 فة نشاط/ تصنٌع لدى الغٌر لمطع الغٌارالتأشٌر:  اضا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  23552حسن دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

نت فٌماعدا خدمات االنتر 2212لسنة  362اضافة نشاط/ دعاٌه واعالن وتوكٌالت تجارٌة ومماوالت عمومٌة بموافمة امنٌة رلم 

 فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  31625دمحم ابراهٌم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

نت بعد الحصول على التراخٌص اضافة نشاط/ التسوٌك واالستشارات التسوٌمٌة ودراسات الجدوى االستشارٌة فٌماعدا االنتر

 2212لسنة  336الالزمة بموافة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222213وفً تارٌخ  26222عاطف على ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222213وفً تارٌخ  32634ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم دمحم ابوالركب ، تاج -  12

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ اعمال الترمٌل ودهان وطالء المعادن ولوازم الدهانات والعوازل ولطع الغٌار وتاجٌر وصٌانة 

 المعدات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222213وفً تارٌخ  32354سعد دمحم حسن الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ نمل عمال ورحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222213وفً تارٌخ  12322اسامه دمحم ابراهٌم ابو دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تسوٌك عمارى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  32215حسن دمحم الحسٌنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد االجهزة االلكترونٌة والكهربائٌة بما فٌها نظم االنذار ضد الحرٌك وكامٌرات المرالبة التلفزٌونٌة 

 2والتحكم فى المداخل 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  26256ر دمحم صابر سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاس -  23

اضافة نشاط / تصنٌع بالستر طبى بكافة اشكاله وتصنٌع كواشف تشخٌصٌة وتصنٌع جبائر بالستٌكٌة وتصنٌع شاش وتصنٌع 

ول النشاط اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من وزارة الصحة وهٌئة سرنجات واجهزة نمل المحالٌل والكانوال على اال ٌزا

 التنمٌة الصناعٌة وما ٌلزم النشاط من تراخٌص اخرى.

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  31626شٌماء دمحم عبدالعلٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ارى وتشطٌباتاضافة نشاط/ استثمار عم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  11312اٌمن كمال عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافة نشاط / تصنٌع علب معدنٌة ) صنادٌك السٌارات (

م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ت22222216وفً تارٌخ  15255دمحم عبدالستار سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اضافة نشاط / تشغٌل كافترٌات وصاالت افراح

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  31345احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 2212لسنة  256موافمة امنٌة رلم  -اضافة نشاط / التسوٌك واالستثمار العمارى 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222213وفً تارٌخ  24132حمدى عٌد صمر ابودٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تاجٌر المعدات الخفٌفة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف  تم تعدٌل النشاط22222213وفً تارٌخ  23226شٌرٌن عبدالحمٌد احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ منظفات وتصنٌع مطهرات لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222213وفً تارٌخ  13323مصطفى عادل السٌد دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط للمركز الرئٌسً لٌصبح/ مكتب نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222213وفً تارٌخ  31214ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسم احمد عابدٌن ثاب -  31

لسنة  361اضافة نشاط / استثمار وتسوٌك عمارى فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة **رلم الموافمة

2212 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  32212برلم   وسام شكرى احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مطعم لتمدٌم المأكوالت والمشروبات الساخنة والباردة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  15222حسن فاروق اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والتصار النشاد على/ تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وتورٌد وصٌانة البلتات الخشبٌة 

 وتصنٌع الكرتون

تم تعدٌل النشاط , 22222212وفً تارٌخ  13523بدالوهاب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد مصطفى ع -  34

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب رحالت نمل مكٌف ونمل عاملٌن داخل جمهورٌة مصر العربٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  22423احالم عطٌه دمحم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  12161احمد فاروق اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

ٌانة وتصنٌع وتورٌد البلتات وتورٌد التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والشحن والنمل والتخزٌن وص

 ومستلزمات التعبئة والتغلٌف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  24222ابتسام دمحم برهام خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اضافة نشاط/ عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 22222212وفً تارٌخ  24222بك لٌده برلم   اصبح االسم التجارى / ابتسام برهام ، تاجر فرد ،  س -  32

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط/ عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  13522دمحم عامر مهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

الى النشاط االصلى فٌماعدا خدمات  2212لسنة  343ٌة بموافمة امنٌة رلم اضافة نشاط/ المشاركة فى المعارض الداخلٌه والخارج

 االنترنت والمالبس العسكرٌة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 22222212وفً تارٌخ  24222ابتسام برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

براءات واستشارات ملكٌة وفكرٌة ومالٌة وادارٌة وتجارٌة وصناعٌة وتخلٌص جمركى بعد الحصول على النشاط لٌصبح/ وكٌل 

 التراخٌص الالزمة بذلن من مصلحة الجمارن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  23112اٌمان حسٌن موسى المشهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 / بٌع لطع غٌار سٌارات مستعملةالتأشٌر:  اضافة نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 22222222وفً تارٌخ  23334دمحم صبحى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 النشاط لٌصبح/ اعمال دٌكور وتورٌدات عمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222222وفً تارٌخ  21145لٌده برلم   سٌد دمحم لطب التاجر ، تاجر فرد ،  سبك  -  43

 اضافة نشاط / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  32265محمود سٌد عبدالتواب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اصبح النشاط / مكتب رحالت ونمل عمال بالداخل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  12222دى فتحى السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حم -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة عدد وحداٌد وبوٌات

لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف ا22222222وفً تارٌخ  22352عٌد دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

تعدٌل النشاط لٌصبح/ صٌانة وتشغٌل المصاعد والساللم الكهربائٌة وصٌانة المنشات واالعمال التكمٌلٌة التخصصٌة الخاصة 

 بالمماوالت وخدمات النظافة وتشغٌل عمال االنتاج ومتعهد نمل عمال ورحالت بالداخل.

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  23242   عمرو جمال امام دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  43

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات مواد غذائٌة للنشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222223وفً تارٌخ  25564االء حمدى رفعت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت

تم تعدٌل النشاط , 22222223وفً تارٌخ  12215متولى متولى سلٌمان حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبوٌة  -  42

وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ نمل جمٌع مخلفات المصانع كالمواد الصلبة والخطرة وكذلن جمٌع المواد الكٌماوٌة الخطرة 

 بغرض اعدامها وكذلن الخردة ومخلفات المصانعوغٌرها من المخلفات التى لد تضر البٌئة وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222223وفً تارٌخ  3413على عٌد على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 اضافة نشاط/ مماوالت كهرومٌكانٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222224رٌخ وفً تا 2133نجاح دمحم حافظ ابو الغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اٌشاربات حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222224وفً تارٌخ  31212عمرو محمود محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف  التأشٌر:  اضافة نشاط/ االحبار والطابعات الى النشاط االصلى فٌماعدا اصدار

 2212لسنة  362فٌماعدا خدمات االنترنت بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , 22222224وفً تارٌخ  22232عبدالهادى عبدالفتاح دمحم دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التعبئة والتغلٌف وصناع مواد التغلٌفوصف التأشٌر:  اضافة نشاط/ تصنٌع االالت واجهزة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222224وفً تارٌخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 حذف نشاط  تصنٌع اكٌاس وشنط بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226خ وفً تارٌ 22261عمرو مصطفى عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ انتاج فنى وادارة منشات ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 اضافة نشاط/ تجارة االجهزة الكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  استدران 22222223وفً تارٌخ  24222، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابتسام برهام  -  53

 2212/11/4بتارٌخ  255بٌانات النشاط الرئٌسً االخر باضافة نشاط/ الدعاٌة واالعالن/ موافمة امنٌة رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32234مصطفى ٌوسف عثمان بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  32265محمود سٌد عبدالتواب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32232طارق فرٌد عبده الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22222222وفً تارٌخ  32223دمحم احمد حامد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  32222اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن سعٌد حسٌن -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32225دمحم وزٌر عٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  32242تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح كمال عبدالعلٌم ابورلٌبه ،  -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  24222ابتسام دمحم برهام خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  33215ٌده برلم   ٌحى محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  23325صٌدلٌة دكتور/  محمود البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  33225بك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالنبى عطٌه دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  س -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33236دمحم شعبان فاٌز شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  22323عٌد دمحم السٌد جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  32253عصام فوزى دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32224دمحم مصطفى السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  32223عبدالعاطى عبدالعظٌم دٌاب عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212تارٌخ  وفً 32226حسام دمحم الجرٌو عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  32213باسم بكر زكى على الخرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  32246عالء محمود مرسى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22222212وفً تارٌخ  32262دمحم عبده دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل22222222وفً تارٌخ  32232شٌماء صبحى عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  33225احمد دمحم سمٌر احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك22222225وفً تارٌخ  33212عمٌره عمر دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  26532عمر صابر جاد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33233على زاٌد على زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32236اشرف عبدالونٌس دمحم احمد طاٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  32244نائل نبٌل صموئٌل مكارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22222224وفً تارٌخ  32253الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  32222ابراهٌم فاتح عبدالجواد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32224احمد محمود عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32221اٌهاب عبده احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  32244السٌد نزٌلى العوضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32261جرجس رافت متى دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32225ممصود الزاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الزاهر كمال عبدال -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33222سوزان دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  31165اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على حموده جٌد سٌد ، ت -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15253ٌده برلم   ٌاسر فرحات حلمى فرج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32231محمود سٌد احمد دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32236   كرٌم فرج دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32222والء عادل عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212فً تارٌخ و 32224زٌنب دمحم حافظ عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32223اٌمن حلمى بٌومى احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  32241محمود دمحم سٌد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32262الجبري للتسوٌك العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد22222212وفً تارٌخ  32232احمد على عطٌه على لرمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32224فاطمه عنتر دمحم جالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش22222222وفً تارٌخ  32231دمحم صالح الدٌن امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  33212نبٌل مرزوق محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص22222224وفً تارٌخ  32252دمحم عبدالمنعم دمحمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  32232دمحم احمد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22222211وفً تارٌخ  32216دمحم مفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  32211عزه السٌد عبدالرازق عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32222عدلى صفوت عدلى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  32252ال  عادل لمعى مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جم -  55

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33224مٌنا خلف زخارى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33223حمد شلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحى احمد دمحم ا -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33222دمحم لطب بٌومى ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33222ماجد طٌاب طٌاب عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  33234ابوبكر على عبدالفضٌل عٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  33235اطى دسولى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالع -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  4422اٌمن دمحم على المهوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32252دالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت صالح دمحم عب -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32266عصام رمضان دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  11534ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعلٌم كامل عٌد راضى ، تاج -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32225عماد صبحى ابراهٌم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  32215ٌده برلم   حسن دمحم الحسٌنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32212رٌمون تماوى نصر دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  4422اٌمن دمحم على المهوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  32251حسام دمحم جالل احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32252كرٌم فؤاد عبدالمنعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32264دمحم احمد ٌعموب عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم22222223وفً تارٌخ  32225احمد عبده احمد الٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33222عمرو على احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  33222عمرو على احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33222دمحم حسنى سعٌد تهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32233دمحم لطفى عبدالغفار عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  32241دٌنا ثروت صالح الدٌن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32222حسنه سٌد حنفى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22222212وفً تارٌخ  32222اشرف عٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  32232صالح زٌنهم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  15533سلٌم عزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد راشد -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32263فاطمه سمٌر عبدالسالم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32234لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زمزم روبى على عبدالبا -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32233فاطمه العشرى عبدالموجود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  33211، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالفتاح محمود مجاهد -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  12342على دمحم على عبدالغنى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32232احمد طلعت عبدالظاهر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32225عمر حسن حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32226ابو بكر مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  15523طلعت محمود دمحم السوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  32233غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت دمحم دمحم  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222213وفً تارٌخ  32234نجأل محمود شولى ابوالمجد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  32245تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم دمحم سٌد حسن ، -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32235عٌد سٌد محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22222222وفً تارٌخ  32236ده برلم   دمحم دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  26

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33222احمد صالح ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  33212 مصطفى فوزى عبدالمجٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  33221رحاب عبدالرحمن محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223تارٌخ  وفً 32251دمحم سامى رمضان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22222223وفً تارٌخ  32251دودجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

دٌل نوع الشركة , تم تع22222224وفً تارٌخ  32256ولٌد عبدالصبور جمعه عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  32221حسن ماهر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22222222وفً تارٌخ  32223نرمٌن فارس بغدادى غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32222مصطفى ابراهٌم سٌد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و22222222وفً تارٌخ  32222ٌاسر دمحم ماهر عبده زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32222دمحم عبدالمحسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  15533سٌد راشد سلٌم عزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32233عبدهللا ممدوح دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  25432على عبدالعزٌز على سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32232ابراهٌم حمدى توفٌك حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33226دمحم حمدان دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  32252دالعزٌز فهمى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه عب -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  32263كٌرلس سمٌر فوزي فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32235ى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العارف احمد عل -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32221احمد مجدى كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32222جمال دمحم ضٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  12122االمٌر مناع عماره فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32226شم حمزه هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ها -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  32222احمد مصطفى صادق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  33212 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى عبدالسمٌع جمعه دمحم -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  33223حجاج دمحم عبدالممصود جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32233فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤمن ربٌع دمحم سلٌم ، تاجر  -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  32252كرٌم مصطفى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32261سبك لٌده برلم    مرٌهان دمحم ابوزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  32242فاتن عبدالرحمن سالمه على الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32225لٌده برلم   هدى دمحم دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  123

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  32212مجدى جالل دمحم عفٌفى علما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32223رلم   مجدى كمال حنفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32226كرٌم دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  32242اشرف عماد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32262حسام عادل صالح جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32222جمعه جمٌل جمعه فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  33214ٌاسر احمد جابر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن22222226وفً تارٌخ  33222عبدالرؤوف دمحم جمعه بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32254حماده عبدالستار عبدالحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا22222225وفً تارٌخ  32232دمحم خالد شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32231طارق عبدهللا دمحم العكشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة22222222وفً تارٌخ  32223عاطف السٌد عبداللطٌف هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32212جمعه عبدالرءوف عبدالمنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  32231سالمه دمحم سالمه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  32242محجوب برٌن محجوب بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32232دمحم مصطفى اسماعٌل دمحم ندٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32223عالء على شحات عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33232حسٌن دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32255دمحم كرم وهبه سٌد احمد عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  32262عالء عطٌه نجٌعه عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  32262احمد سٌد احمد السٌد ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32222سوبر ماركت طاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32222محمود احمد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  32212ى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبٌر عواد عل -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  32213احمد عزالدٌن عبدالشكور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  22222 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل ابراهٌم حسٌن دمحم -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  32242احمد سٌف االسالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  32243لوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد ا -  156

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32262اسماء جمال محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  32222اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنفى محمود عبدالعزٌز سٌد ، ت -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  33226جمال محمود عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  33231سبك لٌده برلم    دمحم احمد الهجرس احمد ، تاجر فرد ،  -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  33232اشرف عماد احمد فهمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32235برلم   رومانى سمٌر فوزى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  32242عبدالتواب سعد خلٌفه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32264برلم    اشرف عبدالرازق عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32262عبدالغفار سعٌد عبدالحلٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  32233لٌده برلم    ٌاسمٌنا حسام الدٌن الصافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  32222ناصر عبدالموجود عبدالممصود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  12262،  سبك لٌده برلم   مصطفى كمال عبدالعال حسن ، تاجر فرد  -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32224حسن صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  32243   شرٌف للتسوٌك العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32256ماجد عبدالفتاح عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  32253ٌده برلم   بسمه عبدالرازق دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  32222على سٌد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  33213على حسٌن على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  33224دالٌا محمود حسن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  13323مصطفى عادل السٌد دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  32232ندى دمحم صالح زكى السٌد المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 خاص, وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32234فكرى دمحم سعد بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32222عمرو ٌحى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32221 عبدالتواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام دمحم -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  32232دمحم حسن ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  32236حسن همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دٌاب -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  32252سمٌر عبدالعظٌم عبدالحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  32263لخضار والفاكهة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المصطفى لتجارة ا -  124

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32223ابراهٌم دمحم ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  32224والموظفٌن والرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لطب لنمل العمال  -  126

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  33216جمال عبدهللا حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  12342عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم على  -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  32232عمر زٌن الدٌن كمال سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  32242هٌم المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام مغاورى اللٌثى ابرا -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  32233خالد سعد مندور لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32223فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف على حسن على ، تاجر -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32223خطاب أمٌن عفٌفى صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  32222لٌده برلم   فاٌزه السٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  32232دمحم خمٌس دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  21425 طارق مدحت محمود البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  32221فادٌه على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  32226احمد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  33213احمد محمود عبدالفتاح فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22222211وفً تارٌخ  22222جالل ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 22222213وفً تارٌخ  4422اٌمن دمحم على المهوجى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 افراد

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ جاسً   32222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  1

 لى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ اٌه ام ام  ا 31522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  22214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  3

 بناء مصر للمماوالت العامة  

الى: استدران بٌانات السمة التجارٌة لتصبح/  32132 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم22222223،  فى تارٌخ :   -  4

 اٌجى كوت لتورٌد وتركٌب اعمال االلومنٌوم والحدٌد  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ االخالص  26522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  5

 للتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الفهد  22622التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم22222223،  فى تارٌخ :   -  6

 لتجارة الكٌماوٌات والمذٌبات  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مكة فون   32124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  3

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الراضى  11534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  2

   E D Iللتسوٌك العمارى 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ اآلدم  25222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  2

 كافٌه  

الى: تعدٌسل السمة التجارٌة لتصبح/ مطعم  23352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222رٌخ : ،  فى تا  -  12

 وكافٌه كازبالنكا  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ فٌرى  32326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  11

 جٌنز  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ اب هٌل   21425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212ارٌخ : ،  فى ت  -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ المسار  22642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  13

 للمستلزمات الطبٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مملكة  26242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212ارٌخ : ،  فى ت  -  14

 الجبل  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ كلبش   25244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  15

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الماس  26222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  16

 ٌوناٌتد للمماوالت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ كوافٌر  3345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  13

 كنزى  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ بصمة  31626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  12

 لالستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى والتشطٌبات العمارٌة  

بح/ ماركت الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتص 22263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌلة المدر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ سٌجما  32242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  22

 الب لمستلزمات المعامل واالجهزة الطبٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة جرٌن كٌرف  31223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  21

 للزراعة ونظم الرى الحدٌث  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الصمر  24132تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  22

 لتأجٌر المعدات الخفٌفة  

الى: استدران بٌانات السمه التجارٌه  22225لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا22222212،  فى تارٌخ :   -  23

 لتصبح/ دار الهندسة ناٌل اٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ لطونٌل  22423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  24

 اكتوبر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  24222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  25

   majesty&gueenجاللة الملكة 

 التحاد  الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح/ ا 12222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ اللوتس   13313تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  23

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الفاروق  23112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  22

 لتورٌدات  للتجارة وا

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ لٌنكس  21145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  22

Lynx   

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مارس   25564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  32

الى: تعدٌل السمة لتصبح/ سدرة لمنتجات  25532تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  31

 االلبان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح/ الفرٌدة  2133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  32

 حجاب  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مدٌنة  31212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224تارٌخ : ،  فى   -  33

 االحبار  

الى: تعدٌل السمة التجارٌه/ اوتو الٌت  25223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  34

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: استدران بٌانات السمة التجارٌة  24222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223فى تارٌخ :   ،  -  35

   majesty the queenلتصبح/ مؤسسة جاللة الملكة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  محو    22222222، وفى تارٌخ    2243دمحم وائل وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ب السجل  تم محو/شط   22222222، وفى تارٌخ    2243دمحم وائل واحمد مصطفى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته

تم محو/شطب السجل  محو    22222222، وفى تارٌخ    2243دمحم وائل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته

تم محو/شطب السجل     22222222، وفى تارٌخ    2243ن  سبك لٌدها برلم : دمحم وائل واحمد مصطفى  ، شركة تضام   - 4

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته

تم    22222222، وفى تارٌخ    23553اٌمن مفٌد دمحم سالم حموده وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماتهمحو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ ا

تم    22222211، وفى تارٌخ    21226على دمحم احمد وشرٌكه احمد دمحم احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    24623سبك لٌدها برلم : عمرو محمود دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة     - 3

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماتة

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    31222بطرس عادل رزٌك جٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 ستالم كل شرٌن كافة حمولةالسجل  محو المٌد لفسخ الشركة وا

تم محو/شطب السجل  محو    22222213، وفى تارٌخ    2255ٌاسر محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته

تم    22222212، وفى تارٌخ    22162عمرو دمحم مصطفى احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

، وفى    22213احمد مدحت دمحم عبدهللا وشرٌكه كرٌم احمد سعٌد دروٌش المالح  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 ة واستالم كل شرٌن كافة مستحماتةتم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشرك   22222212تارٌخ 

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    12321اسامة سٌد حسن غوٌبه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 2212/2/13بتارٌخ  3212السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة بناء على التاشٌرة رلم 

، وفى    12222الشركة احمد دمحم عباس وشرٌكه دمحم صابر دمحم السٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  اصبح اسم   - 13

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة   22222212تارٌخ 

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    12222دمحم صابر دمحم السٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    12222احمد دمحم عباس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

، وفى    12222اصبح اسم الشركة احمد دمحم عباس وشرٌكه دمحم صابر دمحم السٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة   22222212تارٌخ 

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    12222:  دمحم صابر دمحم السٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 13

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    12222احمد دمحم عباس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 ولةمحو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حم

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    22125عالء على شحات وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    21322سامح دمحم جالل دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم    22222225، وفى تارٌخ    24313شركة زكرٌا محٌى الدٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل ممر الشركه الى سجل تجارى الماهرة

   22222225، وفى تارٌخ    24313ركة هال نبٌل عبدهللا وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : اصبح اسم الش   - 22

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل ممر الشركه الى سجل تجارى الماهرة

تم    22222225، وفى تارٌخ    24313شركة زكرٌا محٌى الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل ممر الشركه الى سجل تجارى الماهرة

   22222225، وفى تارٌخ    24313اصبح اسم الشركة هال نبٌل عبدهللا وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل ممر الشركه الى سجل تجارى الماهرة

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    21222هللا سٌد عبدهللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عبد   - 25

 السجل  محو المٌد لنمل الممر

تم محو/شطب السجل  محو    22222223، وفى تارٌخ    16233دمحم ربٌع وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 تالم كل شرٌن كافة حمولةالفرع لفسخ الشركة واس

تم محو/شطب السجل  محو الفرع    22222223، وفى تارٌخ    16233سٌزار  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    22232دمحم دسولى دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  22222223وفً تارٌخ   ، 12463وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مروة ٌس دمحم سعد بهٌج  -  1

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

ف تم تعدٌل رأس المال , وص 22222225وفً تارٌخ   ، 32355احمد كمال وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ   ، 32265اصبح اسم الشركة حسن دمحم حسن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   555222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222225وفً تارٌخ   ، 32265حسن دمحم حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   555222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    32265تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ حسن دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   555222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222225،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222222وفً تارٌخ   ، 14622محمود دمحم مهنى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال  22222222وفً تارٌخ   ، 21624ابراهٌم دمحم دمحم زكرى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1222222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222222وفً تارٌخ   ، 23215، سبك لٌدها برلم ،مرفت احمد تٌمور على وشرٌكتها توصٌة بسٌطة   -  2

 جنٌه   15222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222211وفً تارٌخ   ، 26664سامح عاشور دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   122222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,  22222212وفً تارٌخ   ، 21225دمحم محمود على دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222213وفً تارٌخ   ، 22532شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد دمحم بدر الدٌن و -  11

 جنٌه   2222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22532تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222213،

تم  22222213وفً تارٌخ   ، 22532اصبح اسم الشركة احمد دمحم بدر الدٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2222222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,  22222213وفً تارٌخ   ، 22532احمد دمحم بدر الدٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   2222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22532لٌصبح/ احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل االسم التجارى -  15

 جنٌه   2222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222213،

تم  22222213وفً تارٌخ   ، 22532سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشركة احمد دمحم بدر الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ،  -  16

 جنٌه   2222222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222216وفً تارٌخ   ، 23631طه دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

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

وفً تارٌخ    23631تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ طه دمحم عبدالحلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222216،

تم تعدٌل رأس المال  22222216وفً تارٌخ   ، 22224دمحم شرٌف احمد عمر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

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

تم تعدٌل رأس  22222212، وفً تارٌخ   2222فرج احمد خضر رسالن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22222212وفً تارٌخ   ، 2222حسٌن سٌد دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    2222حسٌن سٌد دمحم عبدالبالى وشركاه شركة االتحاد للبالستٌن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222212،

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 2222تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،فرج احمد خضر رسالن وشركاه شركة  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22222212وفً تارٌخ   ، 2222حسٌن سٌد دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    2222رلم ،حسٌن سٌد دمحم عبدالبالى وشركاه شركة االتحاد للبالستٌن شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  25

 جنٌه   522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222212،

تم تعدٌل رأس  22222223وفً تارٌخ   ، 22235عمرو كمال دمحم عتابى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   522222.222س المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

وفً تارٌخ    22235اصبح اسم الشركة الرٌماس لخدمات النمل )عمرو كمال وشركاءه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22222223،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222225وفً تارٌخ   ، 26643اسالم نبٌل محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   2222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222225وفً تارٌخ   ، 21222عبدهللا سٌد عبدهللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22222222ٌخ وفً تار 22252طارق اشرف سعد وشرٌكه سٌف صالح الدٌن هدٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 13منطمة  4الوحدة التجارٌة رلم  4مول  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب تجارى رلم 

 بٌفرلى هٌلز الشٌخ زاٌد 246662منطمة بٌن المصرٌن رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223 وفً تارٌخ 12463مروة ٌس دمحم مسعد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 41سنتر دٌاموند مول محل رلم  3وصف الـتأشٌر:   ، تم اغالق الفرع الكائن بالعنوان الحى 

تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  25523ورثه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابو الركب ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 الدور العلوى محور خدمى ثانىالصناعٌة الثالثة 123العنوان لٌصبح/ لطعة العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تغٌٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  24122طارق عواد عبدالجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

اندى مول طرٌك مصر اسكندرٌة بالمجمع التجارى الخدمى د A132وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان الوحدة رلم 

 الصحراوى بسمة تجارٌه فرست جروب

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  24122طارق عواد عبدالجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 تجارٌة فرست جروب للتجارة شمال المدخل شارع لبنان المهندسٌن بسمة 2وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  24122طارق عواد عبدالجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 المرحلة االولى بسمة تجارٌة فرست جروب للتجارة 2الدور مستوى الجراج  S8وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  24122ق عواد عبدالجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    طار -  3

 طرٌك الحرٌة سبورتنج بسمة تجارٌة فرست جروب للتجارة 221بالعمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  12463ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مروة ٌس دمحم سعد بهٌج وشركاها ، توص -  2

 الدور الثالث دٌاموند مول برج )ب(  12وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب رلم 

تعدٌل العنوان ,  تم 22222223وفً تارٌخ  12463مروة ٌس دمحم سعد بهٌج وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 41سنتر دٌاموند مول محل رلم  3وصف الـتأشٌر:   ، تم اغالق الفرع الكائن بالعنوان الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222224وفً تارٌخ  32422سامح ابراهٌم امٌن دمحم المرم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

( مشروع بارن افٌنو الشٌخ  PAR/1/ 448Aرئٌسً للشركة لٌصبح/ الوحدة رلم )العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز ال

 زاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  14622محمود دمحم مهنى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 الهرم  -فٌصل  -كعابٌش  -ج البرنس شارع اسامة الشاذلى بر 2وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان/ عمار رلم 

تم  22222222وفً تارٌخ  32623دمحم فوزى غازى وشرٌكه دمحم على على صالح ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

مركز مٌن مان التجارى  Hدور ارضى مرتفع مبنى  2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

 / أالمحور المركزى62/3ى المطعة رلم االدار

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  31224اٌهاب احمد عبدالعلٌم ابراهٌم وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 2/221العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المنطمة الصناعٌة الثالثة بالمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  21225على دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم محمود  -  14

المجاورة العاشرة مدٌنة المعراج بنشاط تورٌدات مواد  22وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان الدور الثانى بعد االرضى عمار 

 بناء والمماوالت العامة واالستثمار العمارى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  12231دمحم احمد شفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 المحور الرئٌسى 31شمة  3مشروع اللوتس عمارة  25222شارع جمال عبدالناصر بلون  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  23631ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    طه دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، ش -  16

لطاع أ المنطمة االولى مشروع ابنى بٌتن بسمة تجارٌة طٌبة  1سوق رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / رلم 

 للمماوالت واالستثمار العمارى 

وفً تارٌخ  23631عبدالحلٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ طه دمحم  -  13

لطاع أ المنطمة االولى مشروع  1سوق رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / رلم  22222216

 ابنى بٌتن بسمة تجارٌة طٌبة للمماوالت واالستثمار العمارى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  22224عمر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم شرٌف احمد  -  12

 حدائك االهرام الهرم -من شارع مٌنا من مٌدان الرماٌة  2وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركة لٌصبح/ شمة رلم عمار رلم 

وفً تارٌخ  23615رٌن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حاتم عبدالنبى دمحم عوض وشرٌكه عادل سٌد محمود ب -  12

اكتوبر 6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تصحٌح الخطأ المادى الوارد بعمد التأسٌس بشأن ممر الشركة من  22222216

 لرابعبالدور ا 542لطعة  3اكتوبر الحى الثالث مجاورة 6الدور الرابع لٌصبح/  452لطعة  3مجاروة  3الحى

تم تعدٌل  22222213وفً تارٌخ  4431اٌمن الغنام و هٌثم الطهطاوي و شركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 2شمة 23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/ الشٌخ زاٌد الحى الثامن المجاورة الثانٌة عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  4431اٌمن الغنام و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 2شمة 23الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/ الشٌخ زاٌد الحى الثامن المجاورة الثانٌة عمارة 

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  23312بك لٌدها برلم    السٌد دمحم محمود البٌومى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  22

 امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة 211, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  14224مكسب امٌن رزق هللا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 بالدور االول فوق االرضى 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/المنطمة الصناعٌة الثانٌة مجمع وادى الملكة محل  وصف

 22222224وفً تارٌخ  14224اصبح اسم الشركة مكسب امٌن رزق هللا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

بالدور االول  12ل العنوان لٌصبح/المنطمة الصناعٌة الثانٌة مجمع وادى الملكة محل تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌ

 فوق االرضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  24313شركة زكرٌا محٌى الدٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

اد شارع رمسٌس الحى السادس مدٌنة نصر وبذلن ٌمحو المٌد من امتد 2, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ عمار رلم 

 السجل لنمل الممر لمحافظة اخرى 

تم  22222225وفً تارٌخ  24313اصبح اسم الشركة هال نبٌل عبدهللا وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

امتداد شارع رمسٌس الحى السادس مدٌنة نصر وبذلن  2رلم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ عمار 

 ٌمحو المٌد من السجل لنمل الممر لمحافظة اخرى 

تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  24313شركة زكرٌا محٌى الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

امتداد شارع رمسٌس الحى السادس مدٌنة نصر وبذلن ٌمحو المٌد من  2لم , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ عمار ر

 السجل لنمل الممر لمحافظة اخرى 

تم  22222225وفً تارٌخ  24313اصبح اسم الشركة هال نبٌل عبدهللا وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

امتداد شارع رمسٌس الحى السادس مدٌنة نصر وبذلن  2صبح/ عمار رلم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌ

 ٌمحو المٌد من السجل لنمل الممر لمحافظة اخرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  21222عبدهللا سٌد عبدهللا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 شارع حمدى الباجورى نزلة االشطر ابو النمرس وبذلن ٌمحو المٌد من السجل  وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  2233اعتماد سالمة ابراهٌم و شركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 سكرٌة بنشاط تورٌد طلمبات مٌاه ومستلزماتهاوصف الـتأشٌر:   ، اضافة الفرع محل تجارى الكائن بالعنوان بجوار الشرطة الع

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  2233فاطمة دمحم حسن العاٌدى وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 اه ومستلزماتها, وصف الـتأشٌر:   ، اضافة الفرع محل تجارى الكائن بالعنوان بجوار الشرطة العسكرٌة بنشاط تورٌد طلمبات مٌ

اصبح اسم الشركة فاطمة دمحم حسن العاٌدى وشرٌكها الشركة الهندسٌة لخدمات المٌاه وحفر األبار ، شركة تضامن ،  سبك  -  32

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة الفرع محل تجارى الكائن بالعنوان  22222223وفً تارٌخ  2233لٌدها برلم    

 العسكرٌة بنشاط تورٌد طلمبات مٌاه ومستلزماتهابجوار الشرطة 

 22222223وفً تارٌخ  2233اصبح اسم الشركة فاطمة دمحم حسن العاٌدى وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

اط تورٌد طلمبات تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة الفرع محل تجارى الكائن بالعنوان بجوار الشرطة العسكرٌة بنش

 مٌاه ومستلزماتها

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  25523ورثه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابو الركب ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأ22222223تارٌخ 

دمحم ولٌد عبدالداٌم , حسام حسن على وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ صٌانة السٌارات وسٌارات النمل وكافة انواع  -  2

المعدات الثمٌلة وتجهٌزاتها والتوكٌالت التجارٌة وصٌانة المولدات الكهربائٌة التى تعمل بمحركات الدٌزل والبنزٌن والغاز ذات 

درات المختلفة وتجارة وبٌع المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذا تجارة وبٌع لطع الغٌار المرتبطة بها وتنفٌذ كافة اعمال الم

الصٌانة لكافة المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذلن المٌام باعمال تجارة المعدات الثمٌلة للطرق والمبانى والسٌارات وسٌارات 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223وفً تارٌخ  1214،  سبك لٌدها برلم    2اعها النمل بجمٌع انو

عمرو دمحم احمد الطوٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ صٌانة السٌارات وسٌارات النمل وكافة انواع المعدات الثمٌلة  -  3

ات الكهربائٌة التى تعمل بمحركات الدٌزل والبنزٌن والغاز ذات المدرات المختلفة وتجهٌزاتها والتوكٌالت التجارٌة وصٌانة المولد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتجارة وبٌع المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذا تجارة وبٌع لطع الغٌار المرتبطة بها وتنفٌذ كافة اعمال الصٌانة لكافة 

معدات الثمٌلة للطرق والمبانى والسٌارات وسٌارات النمل بجمٌع المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذلن المٌام باعمال تجارة ال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223وفً تارٌخ  1214،  سبك لٌدها برلم    2انواعها 

ل وكافة انواع عمرو دمحم احمد الطوٌل وشرٌكه )رٌتش ٌونى( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ صٌانة السٌارات وسٌارات النم -  4

المعدات الثمٌلة وتجهٌزاتها والتوكٌالت التجارٌة وصٌانة المولدات الكهربائٌة التى تعمل بمحركات الدٌزل والبنزٌن والغاز ذات 

المدرات المختلفة وتجارة وبٌع المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذا تجارة وبٌع لطع الغٌار المرتبطة بها وتنفٌذ كافة اعمال 

صٌانة لكافة المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذلن المٌام باعمال تجارة المعدات الثمٌلة للطرق والمبانى والسٌارات وسٌارات ال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223وفً تارٌخ  1214،  سبك لٌدها برلم    2النمل بجمٌع انواعها 

دمحم احمد احمد الطوٌل وشركاه ) رٌتش ٌونى ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ صٌانة السٌارات اصبح االسم التجارى /  -  5

وسٌارات النمل وكافة انواع المعدات الثمٌلة وتجهٌزاتها والتوكٌالت التجارٌة وصٌانة المولدات الكهربائٌة التى تعمل بمحركات 

ٌع المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذا تجارة وبٌع لطع الغٌار الدٌزل والبنزٌن والغاز ذات المدرات المختلفة وتجارة وب

المرتبطة بها وتنفٌذ كافة اعمال الصٌانة لكافة المولدات الكهربائٌة وضواغط الهواء وكذلن المٌام باعمال تجارة المعدات الثمٌلة 

تم تعدٌل النشاط 22222223وفً تارٌخ  1214م   ،  سبك لٌدها برل 2للطرق والمبانى والسٌارات وسٌارات النمل بجمٌع انواعها 

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  24122طارق عواد عبدالجواد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط/ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223

، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط/ عموم االستٌراد والتصدٌر والتدرٌب على صٌانه وتشغٌل  سٌد صالح احمد هاشم وشرٌكه -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 22222224وفً تارٌخ  13326االجهزة الطبٌة وااللكترونٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

االستٌراد والتصدٌر والتدرٌب على صٌانه وتشغٌل صابرٌن محمود عوض وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط/ عموم  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 22222224وفً تارٌخ  13326االجهزة الطبٌة وااللكترونٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ه وتشغٌل االجهزة عربى فؤاد دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط/ عموم االستٌراد والتصدٌر والتدرٌب على صٌان -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222224وفً تارٌخ  13326الطبٌة وااللكترونٌة ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط/ عموم االستٌراد  -  12

تم 22222224وفً تارٌخ  13326انه وتشغٌل االجهزة الطبٌة وااللكترونٌة ،  سبك لٌدها برلم   والتصدٌر والتدرٌب على صٌ

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

سالمة سعد وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ تصنٌع وتجمٌع وتصدٌر االجهزة الطبٌة ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222225رٌخ وفً تا 23152

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ سالمه سعد وشركائه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ تصنٌع وتجمٌع وتصدٌر االجهزة الطبٌة  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222225وفً تارٌخ  23152ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

ركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة معدات االطفاء ومهمات امن صناعى شركة خالد بدوى لالستٌراد والتصدٌر ، ش -  13

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  4632وتورٌدات عمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

ن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة معدات االطفاء ومهمات امن شركة خالد بدوى لالستٌراد والتصدٌر وشركاه ، شركة تضام -  14

تم تعدٌل النشاط , 22222226وفً تارٌخ  4632صناعى وتورٌدات عمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌصبح / تجارة معدات االطفاء ومهمات امن صناعى  شركة خالد بدوى لالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط -  15

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  4632وتورٌدات عمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

بح / تجارة معدات االطفاء ومهمات تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خالد بدوى وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌص -  16

تم تعدٌل النشاط 22222226وفً تارٌخ  4632امن صناعى وتورٌدات عمومٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  11111لم   احمد ابراهٌم احمد زٌاد وشرٌكته ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها بر -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222212

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ احمد ابراهٌم احمد زٌاد وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222212وفً تارٌخ  11111

احمد سامى سٌد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء وحذف نشاط / الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات من انشطة الشركة ،   -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222212وفً تارٌخ  22362سبك لٌدها برلم   

تم 22222211وفً تارٌخ  26664،  سبك لٌدها برلم   سامح عاشور دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد  -  22

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

عبدالحمٌد عبدالسالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / التصدٌر وعلى االخص تصدٌر منتجات المحاجر الى نشاط  -  21

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل22222211وفً تارٌخ  3622الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم بدوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التصدٌر والشحن والتخلص الجمركى والتوكٌالت التجارٌة  -  22

سبك   ومماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة فى مجال ) االجهزة الكهربائٌة ومواد البناء والمنتجات الورلٌة ومستلزمات الشركات ( ،

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222212وفً تارٌخ  32112لٌدها برلم   

دمحم احمد شفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التصدٌر والتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة فٌماعدا  -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222213تارٌخ  وفً 12231الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   

طه دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عامة واستثمار عمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222216وفً تارٌخ  23631

التجارى لٌصبح/ طه دمحم عبدالحلٌم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عامة واستثمار  تعدٌل االسم -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222216وفً تارٌخ  23631عمارى ،  سبك لٌدها برلم   

ل المعادن واالعمال الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة واالعمال دمحم عثمان بدر وشرٌكه ، شركة تضامن  التورٌدات العمومٌة وتشغٌ -  26

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 22222216وفً تارٌخ  22253المدنٌة والمعمارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

المطاعم والكافٌهات ،  هشام السعٌد السٌد عبدالرحمن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تورٌد معدات ومستلزمات  -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222213وفً تارٌخ  26422سبك لٌدها برلم   

اٌمن الغنام و هٌثم الطهطاوي و شركائهم ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح/ تورٌد احواض الرخام واعمال  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222213وفً تارٌخ  4431م   التشطٌب والدٌكور الداخلى ،  سبك لٌدها برل

اٌمن الغنام و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح/ تورٌد احواض الرخام واعمال التشطٌب والدٌكور  -  22

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأ22222213وفً تارٌخ  4431الداخلى ،  سبك لٌدها برلم   

السٌد دمحم محمود البٌومى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة جمٌع انواع الطوب االسمنتى والخرسانة  -  32

الجاهزة وتجارة جمٌع انواع مواسٌر وخراطٌم الكهرباء وجمٌع انواع المنتجات البالستٌن والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222212وفً تارٌخ  23312،  سبك لٌدها برلم    2لتسوٌك واالستثمار العمارى العمومٌه وا

 توصٌة بسٌطة

مصطفى كمال كامل وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة االخشاب والتورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222222وفً تارٌخ  23222برلم   

تعدٌل االسم لٌصبح / دمحم على سٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة االخشاب والتورٌدات العمومٌة ،   -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222222وفً تارٌخ  23222سبك لٌدها برلم   

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 22222224وفً تارٌخ  2312حسام الشبراوي و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22222224وفً تارٌخ  2312اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعً و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم 22222224وفً تارٌخ  2312تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

انونى  , وصف التأشٌر: تم تعدٌل الكٌان الم22222213وفً تارٌخ  22532احمد دمحم بدر الدٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 توصٌة بسٌطة

تم 22222213وفً تارٌخ  22532تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22222213وفً تارٌخ  22532ها برلم   اصبح اسم الشركة احمد دمحم بدر الدٌن وشركاه ، سبك لٌد -  6

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22222216وفً تارٌخ  15525عبدهللا عامر عامر عامر عتاب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 22222216وفً تارٌخ  15525ح محمود صمر وشركاه ، سبك لٌدها برلم   اصبح االسم التجارى / عمرو صال -  2

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  13326كة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر  22222224،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه وشرٌكها

الى: تعدٌل االسم التجارى  2312توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222224،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح/اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  2312شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222224ارٌخ : ،  فى ت  -  3

 لٌصبح/اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى وشرٌكه

ى الى: تعدٌل االسم التجار 2321توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222224،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح/ هند ربٌع وشرٌكتها

الى: تعدٌل االسم التجارى  32265توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222225،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح/ حسن دمحم حسن وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  23152توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222225،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح/ سالمه سعد وشركائه

الى: تعدٌل االسم التجارى  4632شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222226،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح/ خالد بدوى وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  24353م الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اس  22222222،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح/ شعبان عثمان دمحم ادم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  11111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222212،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح/ احمد ابراهٌم احمد زٌاد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  22532شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222213ٌخ : ،  فى تار  -  12

 لٌصبح/ احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ وشرٌكه

جارى الى: تعدٌل االسم الت 22532توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222213،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح/ احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  23631شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222216،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح/ طه دمحم عبدالحلٌم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  14262ل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌ  22222212،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح/ مجدى فلمون جٌد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  14262توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222212،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح/ مجدى فلمون جٌد وشركاه

الى: تعدٌل االسم لٌصبح /  23222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222222،  فى تارٌخ :   -  15

 دمحم على سٌد وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

مروة ٌس دمحم مسعد بهٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن االول للسٌدة/  -  1

مروه ٌس دمحم مسعد بهٌج والشرٌن المتضامن الرابع السٌد/ دمحم دمحم حلمى سٌد دمحم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االدارة والتولٌع امام 

لهما كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن ف تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون الجهات الحكومٌة و

فى عمد المروض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة واعطاء الضمانات العٌنٌة والعمارٌة الالزمة لترتٌب حموق الرهن واالمتٌاز 

 12463برلم       22222223رٌخ : كما لها الحك فى شراء اوبٌع االراضى ، تا

دخول الشرٌن/ دمحم دمحم حلمى سٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2

ٌن حك االدارة االول للسٌدة/ مروه ٌس دمحم مسعد بهٌج والشرٌن المتضامن الرابع السٌد/ دمحم دمحم حلمى سٌد دمحم مجتمعٌن اومنفرد

والتولٌع امام الجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن ف تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة 

عنها امام البنون فى عمد المروض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة واعطاء الضمانات العٌنٌة والعمارٌة الالزمة لترتٌب حموق 

 12463برلم       22222223متٌاز كما لها الحك فى شراء اوبٌع االراضى ، تارٌخ : الرهن واال

مروة ٌس دمحم مسعد بهٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والسٌارات ولهما الحك فى السحب واالٌداع من البنون وفى توكٌل  -  3

 12463برلم       22222223، تارٌخ :  2الغٌر فى بعض او كل مما ذكر 

دخول الشرٌن/ دمحم دمحم حلمى سٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات ولهما الحك فى السحب واالٌداع من البنون  -  4

 12463برلم       22222223، تارٌخ :  2وفى توكٌل الغٌر فى بعض او كل مما ذكر 

ن  ** تم تعٌٌنه بالشركة مدٌرا غٌر شرٌن باجر شهرى ادم دمحم التابعً احمد بربر  شركة تضامن  مدٌر باالجر و لٌس شرٌ -  5

 32436برلم       22222223جنٌة( ، تارٌخ :  1222)

 1222مها السٌد حسن رزق عامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم تعٌٌنه بالشركة مدٌرا غٌر شرٌن باجر شهرى ) -  6

 32436برلم       22222223جنٌة( ، تارٌخ : 

التابعً احمد بربر  شركة تضامن  مدٌر باالجر و لٌس شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌده/ مها السٌد  ادم دمحم -  3

حسن رزق عامر * والسٌد/ ادم دمحم التابعى احمد بربر مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة اما حك 

لسٌد حسن رزق عامر منفرده التولٌع فى كافة معامالت البنون فى فتح الحسابات البنكٌة وعمل التعامل مع البنون للسٌده/ مها ا

التوكٌالت الداخلٌة للغٌر على الحسابات البنكٌة وكل االجراءات البنكٌة بما فٌها حك االلتراض وكذلن لها كامل الحك فى اجراءات 

    22222223، تارٌخ :  2لشركة وجمٌع االجراءات الخاصة بهذا الشأن كافة ومختلف انواع التعدٌالت فى السجل التجارى وعمد ا

 32436برلم   

مها السٌد حسن رزق عامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌده/ مها السٌد حسن  -  2

م كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة اما حك التعامل رزق عامر * والسٌد/ ادم دمحم التابعى احمد بربر مجتمعٌن او منفردٌن اما

مع البنون للسٌده/ مها السٌد حسن رزق عامر منفرده التولٌع فى كافة معامالت البنون فى فتح الحسابات البنكٌة وعمل التوكٌالت 

ها كامل الحك فى اجراءات كافة الداخلٌة للغٌر على الحسابات البنكٌة وكل االجراءات البنكٌة بما فٌها حك االلتراض وكذلن ل

    22222223، تارٌخ :  2ومختلف انواع التعدٌالت فى السجل التجارى وعمد الشركة وجمٌع االجراءات الخاصة بهذا الشأن 

 32436برلم   

د حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  مفوض  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعم -  2

تفوٌض كل من االستاذ/  -من الهٌئة العامة للرلابة المالٌه ٌؤشر باالتى : 2222/1/32والمصدق علٌه بتارٌخ  2212/12/22بتارٌخ 

تامر دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب الى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى االفراج عن 

، تارٌخ :  2فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنن  -لدى البنن االهلى الكوٌتى  راس مال الشركة المودع

 32523برلم       22222223

تامر دمحم اسماعٌل شرعان  شركة مساهمة  مفوض  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ  -  12

تفوٌض كل من االستاذ/ تامر  -من الهٌئة العامة للرلابة المالٌه ٌؤشر باالتى : 2222/1/32والمصدق علٌه بتارٌخ  2212/12/22

دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب الى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى االفراج عن راس 

، تارٌخ :  2كٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنن فرع المرٌة الذ -مال الشركة المودع لدى البنن االهلى الكوٌتى 

 32523برلم       22222223
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احمد حسٌن العزب احمد العزب  شركة مساهمة  مفوض  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ  -  11

تفوٌض كل من االستاذ/ تامر  -ه ٌؤشر باالتى :من الهٌئة العامة للرلابة المالٌ 2222/1/32والمصدق علٌه بتارٌخ  2212/12/22

دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب الى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى االفراج عن راس 

، تارٌخ :  2 فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنن -مال الشركة المودع لدى البنن االهلى الكوٌتى 

 32523برلم       22222223

، تارٌخ  2ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  12

 2321برلم       22222224: 

، تارٌخ  2واستالمة كافة مستحماته  ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن -  13

 2321برلم       22222224: 

، تارٌخ  2ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  14

 2321برلم       22222224: 

ة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌط -  15

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2مستحماته 

دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة  -  16

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2مستحماته 

دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة  -  13

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2مستحماته 

، تارٌخ  2اته ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحم -  12

 2321برلم       22222224: 

، تارٌخ  2ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  12

 2321برلم       22222224: 

، تارٌخ  2متضامن واستالمة كافة مستحماته ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن ال -  22

 2321برلم       22222224: 

،  2ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  21

 2321برلم       22222224تارٌخ : 

،  2خارج  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  22

 2321برلم       22222224تارٌخ : 

،  2ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  23

 2321برلم       22222224تارٌخ : 

ٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة دخول الشرٌن / هند رب -  24

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2كافة مستحماته 

دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة  -  25

 2321برلم       22222224تارٌخ : ،  2كافة مستحماته 

دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة  -  26

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2كافة مستحماته 

، تارٌخ  2الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * * خروج  -  23

 2321برلم       22222224: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  2ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  22

 2321برلم       22222224: 

، تارٌخ  2ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * * خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته  -  22

 2321برلم       22222224: 

ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة الصالحٌات فى  -  32

رة الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل مع البنون ادا

وكشوف الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها الحك فى 

 2321برلم       22222224:  ، تارٌخ 2توكٌل الغٌر فى كل ماذكر 

ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة الصالحٌات فى  -  31

ادارة الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل مع البنون 

شوف الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها الحك فى وك

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2توكٌل الغٌر فى كل ماذكر 

ه فى كافة الصالحٌات فى ربٌع عز العرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرد -  32

ادارة الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل مع البنون 

وكشوف الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها الحك فى 

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2لغٌر فى كل ماذكر توكٌل ا

دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة  -  33

لحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل الصالحٌات فى ادارة الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر ا

مع البنون وكشوف الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها 

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2الحك فى توكٌل الغٌر فى كل ماذكر 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة   دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد -  34

الصالحٌات فى ادارة الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل 

ٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها مع البنون وكشوف الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتع

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2الحك فى توكٌل الغٌر فى كل ماذكر 

دخول الشرٌن / هند ربٌع عزالعرب امٌن جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة  -  35

ها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل الصالحٌات فى ادارة الشركة ول

مع البنون وكشوف الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها 

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2الحك فى توكٌل الغٌر فى كل ماذكر 

ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة الصالحٌات فى ادارة  -  36

الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل مع البنون وكشوف 

الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها الحك فى توكٌل الغٌر  الحساب

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2فى كل ماذكر 

ة الصالحٌات فى ادارة ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كاف -  33

الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والتعامل مع البنون وكشوف 

الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها الحك فى توكٌل الغٌر 

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2كل ماذكر فى 

ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع منفرده فى كافة الصالحٌات فى ادارة  -  32

التعامل مع البنون وكشوف الشركة ولها حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع الهٌئات و

الحساب الخاصة بالشركة وابرام عمود البٌع والشراء وتعٌٌن وعزل الموظفٌن والمنالصات والمزاٌدات ولها الحك فى توكٌل الغٌر 

 2321برلم       22222224، تارٌخ :  2فى كل ماذكر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خر -  32

 32163برلم       22222224، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته  -  42

 32163برلم       22222224، تارٌخ : 

  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم -  41

 32163برلم       22222224، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته  -  42

 32163برلم       22222224، تارٌخ : 

صالح رجاء صالح عبدالمادر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ  -  43

 32163برلم       22222224: 

صالح رجاء صالح عبدالمادر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ  -  44

 32163برلم       22222224: 

صالح رجاء صالح عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته ،  -  45

 32163برلم       22222224تارٌخ : 

افة مستحماته ، صالح رجاء صالح عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه ك -  46

 32163برلم       22222224تارٌخ : 

رجب مصطفى على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  43

 32163برلم       22222224

واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : رجب مصطفى على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن  -  42

 32163برلم       22222224

رجب مصطفى على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  42

 32163برلم       22222224

ٌن المتضامن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : رجب مصطفى على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشر -  52

 32163برلم       22222224

دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  -  51

ن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون المتضامنٌن رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذل

وجمٌع الجهات والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2فى كل او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

خول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن د -  52

المتضامنٌن رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون 

الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وجمٌع الجهات والشراء والبٌع لكافة ممومات 

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2فى كل او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة  -  53

المتضامنٌن رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون 

ر وجمٌع الجهات والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌ

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2فى كل او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول الشرٌن/ احمد زكى على دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  -  54

تمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون المتضامنٌن رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مج

وجمٌع الجهات والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2فى كل او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

صالح رجاء صالح عبدالمادر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  55

رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع 

والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل  الجهات والشراء

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

ٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح رجاء صالح عبدالمادر  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعد -  56

رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع 

او تفوٌض الغٌر فى كل  الجهات والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

صالح رجاء صالح عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  53

رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع 

ت الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل الجهات والشراء والبٌع لكافة مموما

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

ولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن صالح رجاء صالح عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والت -  52

رجب مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع 

كل  الجهات والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2او جزء مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

رجب مصطفى على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن رجب  -  52

ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع الجهات مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن 

والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او جزء 

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

رجب مصطفى على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن رجب  -  62

مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع الجهات 

شركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او جزء والشراء والبٌع لكافة ممومات ال

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

للشرٌكٌن المتضامنٌن رجب  رجب مصطفى على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح -  61

مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع الجهات 

 والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او جزء

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

رجب مصطفى على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن رجب  -  62

لن اوسع السلطات فى التعامل مع البنون وجمٌع الجهات مصطفى على دمحم , احمد زكى على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذ

والشراء والبٌع لكافة ممومات الشركة واصولها الثابتة وجمٌع تعامالت البنون ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او جزء 

 32163برلم       22222224، تارٌخ :  2مما سبك عدا البٌع ٌكون بموافمة جمٌع الشركاء 

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  -  63

 2312برلم       22222224مستحماته ، تارٌخ : 

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  -  64

 2312برلم       22222224تارٌخ : مستحماته ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  -  65

 2312برلم       22222224مستحماته ، تارٌخ : 

اسمه بالعمد واستالمه كافة وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور  -  66

 2312برلم       22222224مستحماته ، تارٌخ : 

وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  -  63

 2312برلم       22222224مستحماته ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  ش -  62

 2312برلم       22222224مستحماته ، تارٌخ : 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  62

 2312لم   بر    22222224واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  32

 2312برلم       22222224واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : 

مذكور اسمه بالعمد  اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى -  31

 2312برلم       22222224واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  32

 2312برلم       22222224واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : 

الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  اٌمن احمد بهاء -  33

 2312برلم       22222224واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ : 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  34

 2312برلم       22222224مستحماته ، تارٌخ :  واستالمه كافة

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  35

ضل منصور ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل ف

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة الجهات 

الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع االصول الثابته 

 2312برلم       22222224لتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : والمنموله وحك اال

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  36

ن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل منصور ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌ

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة الجهات 

ل الثابته الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع االصو

 2312برلم       22222224والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  33

السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل منصور ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن 

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة الجهات 

وتعدٌل حك شراء وبٌع االصول الثابته  الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن

 2312برلم       22222224والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  32

 من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل منصور ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة الجهات 
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ة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع االصول الثابته الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهز

 2312برلم       22222224والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  32

ل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل منصور ** تعدٌ

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة الجهات 

الهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع االصول الثابته الحكومٌة والخاصة والشركات و

 2312برلم       22222224والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

ى الى شرٌن متضامن وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موص -  22

** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل منصور 

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة الجهات 

حكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع االصول الثابته ال

 2312برلم       22222224والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  21

متضامن ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل 

وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة منصور خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة 

الجهات الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع 

 2312برلم       22222224االصول الثابته والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

ء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن اٌمن احمد بها -  22

متضامن ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل 

ن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة منصور خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذل

الجهات الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع 

 2312برلم       22222224االصول الثابته والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  23

متضامن ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل 

خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة منصور 

الجهات الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع 

 2312برلم       22222224لرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : االصول الثابته والمنموله وحك االلتراض وا

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  24

الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل متضامن ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء 

منصور خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة 

الجهات الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع 

 2312برلم       22222224الصول الثابته والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : ا

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  25

رٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل متضامن ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الش

منصور خلٌفة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة 

من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع  الجهات الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض

 2312برلم       22222224االصول الثابته والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات البنكٌة ، تارٌخ : 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  26

متضامن ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكال من الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى * والسٌد/ وائل فضل 

ٌن ولهم فى سبٌل ذلن تحمٌك الغرض الذى انشات من اجله الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام كافة منصور خلٌفة منفردٌن او مجتمع

الجهات الحكومٌة والخاصة والشركات والهٌئات والوزارات واالجهزة وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك شراء وبٌع 

 2312برلم       22222224نكٌة ، تارٌخ : االصول الثابته والمنموله وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابات الب
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وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى  -  23

تمعٌن او ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مج

منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2مجتمعٌن 

فوٌض من ٌشاءون فى وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وت -  22

ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او 

منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2 مجتمعٌن

وائل فضل منصور خلٌفه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى  -  22

عٌن او ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتم

منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2مجتمعٌن 

ض من ٌشاءون فى وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌ -  22

ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او 

منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2مجتمعٌن 

وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى  -  21

او ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن 

منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2مجتمعٌن 

ٌشاءون فى  وائل فضل منصور خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من -  22

ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او 

منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

 2312برلم       22222224رٌخ : ، تا 2مجتمعٌن 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من  -  23

عا ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌ

مجتمعٌن او منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2جمٌعا مجتمعٌن 

ٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامن -  24

ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

امنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتض

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2جمٌعا مجتمعٌن 

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من  -  25

صرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة م

مجتمعٌن او منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2جمٌعا مجتمعٌن 

و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر  -  26

ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

ة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائ

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2جمٌعا مجتمعٌن 
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 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من  -  23

غ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبل

مجتمعٌن او منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن 

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2جمٌعا مجتمعٌن 

دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن وتفوٌض من اٌمن احمد بهاء الدٌن الشافعى  -  22

ٌشاءون فى ذلن وتعدٌل حك التعامل مع البنون وتولٌع الشٌكات حتى مبلغ بمٌمة مائة الفا جنٌة مصرى للشركاء المتضامنٌن جمٌعا 

بمبالغ بمٌم اكبر من مائة الف جنٌة فللشركاء المتضامنٌن  مجتمعٌن او منفردٌن وتفوٌض من ٌشاءون فى ذلن اما حك تولٌع الشٌكات

 2312برلم       22222224، تارٌخ :  2جمٌعا مجتمعٌن 

دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع  -  22

،  2والتفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التولٌع لدى البنون فٌماٌخص حسابات الشركة البنون من سحب واٌداع والتراض باسم الشركة 

 13326برلم       22222224تارٌخ : 

دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع  -  122

،  2التفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التولٌع لدى البنون فٌماٌخص حسابات الشركة البنون من سحب واٌداع والتراض باسم الشركة و

 13326برلم       22222224تارٌخ : 

دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع  -  121

،  2لتفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التولٌع لدى البنون فٌماٌخص حسابات الشركة البنون من سحب واٌداع والتراض باسم الشركة وا

 13326برلم       22222224تارٌخ : 

دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع  -  122

،  2تفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التولٌع لدى البنون فٌماٌخص حسابات الشركة البنون من سحب واٌداع والتراض باسم الشركة وال

 13326برلم       22222224تارٌخ : 

صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون من  -  123

، تارٌخ :  2الغٌر فى التولٌع لدى البنون فٌماٌخص حسابات الشركة سحب واٌداع والتراض باسم الشركة والتفوٌض وتوكٌل 

 13326برلم       22222224

صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون من  -  124

، تارٌخ :  2لٌع لدى البنون فٌماٌخص حسابات الشركة سحب واٌداع والتراض باسم الشركة والتفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التو

 13326برلم       22222224

صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون من  -  125

، تارٌخ :  2ن فٌماٌخص حسابات الشركة سحب واٌداع والتراض باسم الشركة والتفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التولٌع لدى البنو

 13326برلم       22222224

صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** لها حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون من  -  126

، تارٌخ :  2بات الشركة سحب واٌداع والتراض باسم الشركة والتفوٌض وتوكٌل الغٌر فى التولٌع لدى البنون فٌماٌخص حسا

 13326برلم       22222224

دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستالمها  -  123

 13326برلم       22222224كافة مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

سٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستالمها دخول ال -  122

 13326برلم       22222224كافة مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

روج الشرٌكة المتضامنة واستالمها دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خ -  122

 13326برلم       22222224كافة مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 
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دخول السٌٌده/ ماجده عوض عوض هللا عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستالمها  -  112

 13326برلم       22222224صى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : كافة مستحماتها ** دخول شرٌن مو

صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستالمها كافة  -  111

 13326برلم       22222224مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

د عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستالمها كافة صابرٌن محمو -  112

 13326برلم       22222224مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

مها كافة صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستال -  113

 13326برلم       22222224مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

صابرٌن محمود عوض عوض هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌكة المتضامنة واستالمها كافة  -  114

 13326برلم       22222224مستحماتها ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

امٌن عبدالحمٌد امٌن عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  115

 23152برلم       22222225متضامن ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

امٌن عبدالحمٌد امٌن عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  116

 23152برلم       22222225متضامن ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن دخول الشرٌن/  دمحم كمال الدٌن عبد اللطٌف دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  113

 23152برلم       22222225موصى الى شرٌن متضامن ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/  دمحم كمال الدٌن عبد اللطٌف دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن  -  112

 23152برلم       22222225** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  موصى الى شرٌن متضامن

 32355برلم       22222225دمحم كمال احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  112

 32355برلم       22222225سمٌر كمال احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  122

 32355برلم       22222225حمد كمال احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : ا -  121

دمحم كمال احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع بان تظل موكله لجمٌع االطراف  -  122

لشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض ا

)خمسمائة الف جنٌة مصرى(  522222)مائتان الف جنٌه مصرى( تعدل بالزٌادة الى  222222المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء 

 32355برلم       22222225، تارٌخ :  2جتمعٌن م

سمٌر كمال احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع بان تظل موكله لجمٌع االطراف  -  123

ن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشا

)خمسمائة الف جنٌة مصرى(  522222)مائتان الف جنٌه مصرى( تعدل بالزٌادة الى  222222المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء 

 32355  برلم     22222225، تارٌخ :  2مجتمعٌن 

احمد كمال احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع بان تظل موكله لجمٌع االطراف  -  124

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان 

)خمسمائة الف جنٌة مصرى(  522222)مائتان الف جنٌه مصرى( تعدل بالزٌادة الى  222222المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء 

 32355برلم       22222225، تارٌخ :  2مجتمعٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة حسن دمحم حسن جوده  تو -  125

 32265برلم       22222225شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2مستحماته ** دخول عدد 

ستالمه كافة حسن دمحم حسن جوده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وا -  126

 32265برلم       22222225شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2مستحماته ** دخول عدد 

حسن دمحم حسن جوده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  -  123

 32265برلم       22222225بالعمد ، تارٌخ : شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم  2مستحماته ** دخول عدد 

رمضان احمد رمضان مراد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  122

السٌد/ رمضان احمد رمضان مراد وله حك االلتراض والرهن لصالح البنون او الغٌر وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود 

لتسهٌالت االئتمانٌة وعمود الرهون بكافة انواعها للعمارات والمنموالت وكافة الممومات المادٌة والمعنوٌة لصالح البنون او الغٌر ا

 23654برلم       22222225، تارٌخ :  2وله الحك فى كفالة الغٌر وتوكٌل البنون او الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

لى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **تعدٌل حك االدارة والتولٌع: اتفك الطرفٌن على ان ٌكون عثمان دمحم عثمان عبدالبا -  122

    22222222ادارة الشركة وحك التولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات بذلن لتحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

 14622برلم   

دٌر و شرٌن  **تعدٌل حك االدارة والتولٌع: اتفك الطرفٌن على ان ٌكون ادارة محمود دمحم مهنى سلٌمان  شركة تضامن  م -  132

    22222222الشركة وحك التولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات بذلن لتحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

 14622برلم   

خروج شرٌكة موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها مرفت احمد تٌمور على عزت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **  -  131

 23215برلم       22222222كافة مستحماتها ** دخول شرٌكة موصٌه مذكور اسمها بالعمد ، تارٌخ : 

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ :  -  132

 24353برلم       22222222

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ :  -  133

 24353برلم       22222222

رٌخ : شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تا -  134

 24353برلم       22222222

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ :  -  135

 24353برلم       22222222

فة مستحماتة ، تارٌخ : حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كا -  136

 24353برلم       22222222

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ :  -  133

 24353برلم       22222222

ضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ : حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المت -  132

 24353برلم       22222222

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ :  -  132

 24353برلم       22222222

** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ   فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  142

 24353برلم       22222222: 
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فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ  -  141

 24353برلم       22222222: 

م  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ فرج دمحم فرج المطب الغنا -  142

 24353برلم       22222222: 

فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماتة ، تارٌخ  -  143

 24353برلم       22222222: 

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان  -  144

عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم 

 2مٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها حك تمثٌل الشركة امام ج

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك 

 24353برلم       22222222:  الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان  -  145

ولهم  عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون

 2حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك 

 24353برلم       22222222المطب منفردا على ان ، تارٌخ :  الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان  -  146

ى الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع عل

 2حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

ك اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من ح

 24353برلم       22222222الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان  -  143

تمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مج

 2حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك  اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات

 24353برلم       22222222الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان  -  142

السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم عثمان دمحم ادم والطرف الثالث 

 2حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك  اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او

 24353برلم       22222222الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان  -  142

ثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم ع

 2حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك اما فٌما ٌخص حك االلتراض من 

 24353برلم       22222222الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

للطرف الثانى السٌد/ شعبان  حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح -  152

عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم 

 2حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك 

 24353برلم       22222222الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/ شعبان حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعد -  151

عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم 

 2ان الشركة ومن ضمن اغراضها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنو

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من حك 

 24353برلم       22222222الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/   فرج دمحم فرج المطب الغنام -  152

شعبان عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون 

تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها  ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من  2

 24353برلم       22222222حك الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/  -  153

شعبان عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون 

امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة 

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من  2

 24353برلم       22222222تارٌخ :  حك الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ،

فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/  -  154

ل مع البنون شعبان عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعام

ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل التاجٌرى فٌكون من  2

 24353برلم       22222222رج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : حك الطرف الثالث/ ف

فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف الثانى السٌد/  -  155

ردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون شعبان عثمان دمحم ادم والطرف الثالث السٌد/ فرج دمحم فرج المطب مجتمعٌن او منف

ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها 

اجٌرى فٌكون من اما فٌما ٌخص حك االلتراض من البنون الحكومٌة او الخاصة او االفراد او المعارض او شركات التموٌل الت 2

 24353برلم       22222222حك الطرف الثالث/ فرج دمحم فرج المطب منفردا على ان ، تارٌخ : 

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها  -  156

هن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة بر

، تارٌخ :  2الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222

ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها   شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  153

وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع 

، تارٌخ :  2بعض ماتم ذكره  الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او

 24353برلم       22222222

شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها  -  152

ٌكون ذلن بتولٌع وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة ف

، تارٌخ :  2الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222

اغراضها  شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن -  152

وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع 

، تارٌخ :  2الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها  -  162

وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع 

، تارٌخ :  2ٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامن

 24353برلم       22222222

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها  -  161

لخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات ا

، تارٌخ :  2الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222

ن متخارج  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌ -  162

وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع 

، تارٌخ :  2فى كل او بعض ماتم ذكره الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر 

 24353برلم       22222222

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن اغراضها  -  163

للشركة فٌكون ذلن بتولٌع وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة 

، تارٌخ :  2الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222

الحها ومن ضمن فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولص -  164

اغراضها وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن 

، تارٌخ :  2بتولٌع الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222

فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن  -  165

اغراضها وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن 

، تارٌخ :  2ى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره بتولٌع الشرٌكٌن الثان

 24353برلم       22222222

فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن  -  166

ركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن اغراضها وبما ال ٌضر بالش

، تارٌخ :  2بتولٌع الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره 

 24353برلم       22222222

لمطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون هذا االلتراض باسم الشركة ولصالحها ومن ضمن فرج دمحم فرج ا -  163

اغراضها وبما ال ٌضر بالشركة وفى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع العمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن 

، تارٌخ :  2ن وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماتم ذكره بتولٌع الشرٌكٌن الثانى والثالث المتضامنٌن بهذا العمد مجتمعٌ

 24353برلم       22222222

احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** عضو منتدب / ممثال عن  -  162

 22232برلم       22222222البورصة المصرٌه ، تارٌخ : 

د صالح الدٌن دمحم عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** عضو منتدب / ممثال عن البورصة المصرٌه ، تارٌخ خال -  162

 22232برلم       22222222: 

على اسماعٌل على شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** عضو منتدب / ممثال عن البورصة المصرٌه ، تارٌخ :  -  132

 22232برلم       22222222

وجٌه مصطفى امٌن التازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** عضو منتدب / ممثال عن البورصة المصرٌه ، تارٌخ  -  131

 22232برلم       22222222: 
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 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن البورصة المصرٌة ،  -  132

 22232برلم       22222222:  تارٌخ

    22222222خالد صالح الدٌن دمحم عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البورصة المصرٌة ، تارٌخ :  -  133

 22232برلم   

    22222222على اسماعٌل على شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن البورصة المصرٌة ، تارٌخ :  -  134

 22232برلم   

    22222222وجٌه مصطفى امٌن التازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البورصة المصرٌة ، تارٌخ :  -  135

 22232برلم   

رحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن احمد عبدال -  136

 22232برلم       22222222الخاص للعاملٌن ببورصة االوراق المالٌة بالماهرة ، تارٌخ : 

الخاص للعاملٌن ببورصة  خالد صالح الدٌن دمحم عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن -  133

 22232برلم       22222222االوراق المالٌة بالماهرة ، تارٌخ : 

على اسماعٌل على شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن ببورصة  -  132

 22232برلم       22222222االوراق المالٌة بالماهرة ، تارٌخ : 

ٌه مصطفى امٌن التازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن ببورصة وج -  132

 22232برلم       22222222االوراق المالٌة بالماهرة ، تارٌخ : 

التامٌن  احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** ممثال عن صندوق -  122

التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع مجاس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ  -الخاص للعاملٌن ببورصة االوراق المالٌة باالسكندرٌة 

* لرار المجلس تحدٌد سلطة التولٌع والتعامل مع البنون لحساب الشركة وفتح  2222/2/6والمصدق علٌه بتارٌخ  2222/1/13

ع وشراء شهادات واستردادها واجراء تحوٌالت والتولٌع على الشٌكات كالتالى : السٌد االستاذ/ على الحسابات وربط وفن الودائ

( السٌد االستاذ/ ، تارٌخ :  25222252124122رلم لومى  -الماهرة  1252/2/25اسماعٌل على شاكر )مصرى موالٌد 

 22232برلم       22222222

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثال عن صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن ببورصة خالد صالح الدٌن دمحم عامر  شركة  -  121

والمصدق علٌه  2222/1/13التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع مجاس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ  -االوراق المالٌة باالسكندرٌة 

حساب الشركة وفتح الحسابات وربط وفن الودائع * لرار المجلس تحدٌد سلطة التولٌع والتعامل مع البنون ل 2222/2/6بتارٌخ 

وشراء شهادات واستردادها واجراء تحوٌالت والتولٌع على الشٌكات كالتالى : السٌد االستاذ/ على اسماعٌل على شاكر )مصرى 

 22232برلم       22222222( السٌد االستاذ/ ، تارٌخ :  25222252124122رلم لومى  -الماهرة  1252/2/25موالٌد 

على اسماعٌل على شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** ممثال عن صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن ببورصة  -  122

والمصدق علٌه  2222/1/13التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع مجاس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ  -االوراق المالٌة باالسكندرٌة 

دٌد سلطة التولٌع والتعامل مع البنون لحساب الشركة وفتح الحسابات وربط وفن الودائع * لرار المجلس تح 2222/2/6بتارٌخ 

وشراء شهادات واستردادها واجراء تحوٌالت والتولٌع على الشٌكات كالتالى : السٌد االستاذ/ على اسماعٌل على شاكر )مصرى 

 22232برلم       22222222اذ/ ، تارٌخ : ( السٌد االست 25222252124122رلم لومى  -الماهرة  1252/2/25موالٌد 

وجٌه مصطفى امٌن التازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثال عن صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن ببورصة  -  123

علٌه  والمصدق 2222/1/13التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع مجاس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ  -االوراق المالٌة باالسكندرٌة 

* لرار المجلس تحدٌد سلطة التولٌع والتعامل مع البنون لحساب الشركة وفتح الحسابات وربط وفن الودائع  2222/2/6بتارٌخ 

وشراء شهادات واستردادها واجراء تحوٌالت والتولٌع على الشٌكات كالتالى : السٌد االستاذ/ على اسماعٌل على شاكر )مصرى 

 22232برلم       22222222( السٌد االستاذ/ ، تارٌخ :  25222252124122رلم لومى  -الماهرة  1252/2/25موالٌد 

احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز  -  124

/ صالح محمود سامى الٌظى) مصرى موالٌد السٌد االستاذ -الماهره( تولٌع اول  1231/2/23حسٌن الشٌخ على )مصرى موالٌد
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 -االسكندرٌة( تولٌع ثان  1265/12/11السٌد االستاذ/ عمرو عبدالمتعال ٌس )مصرى موالٌد  -الماهرة( تولٌع ثان  1232/12/6

ركة وتكون سلطة التولٌع عن الش 2مع عدم التعامل على اى حساب للشركة اال بوجود تولٌعٌن احدهما تولٌع اول على االلل 

برلم       22222222وتمثٌلها اما المضاء او الغٌر والتولٌع على العمود واعتمادات التصرفات المالٌة والبنكٌة والمرارات ، تارٌخ : 

22232 

خالد صالح الدٌن دمحم عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على )مصرى  -  125

الماهرة( تولٌع  1232/12/6السٌد االستاذ/ صالح محمود سامى الٌظى) مصرى موالٌد  -الماهره( تولٌع اول  1231/2/23موالٌد

مع عدم التعامل على اى  -االسكندرٌة( تولٌع ثان  1265/12/11السٌد االستاذ/ عمرو عبدالمتعال ٌس )مصرى موالٌد  -ثان 

وتكون سلطة التولٌع عن الشركة وتمثٌلها اما المضاء او الغٌر  2على االلل حساب للشركة اال بوجود تولٌعٌن احدهما تولٌع اول 

 22232برلم       22222222والتولٌع على العمود واعتمادات التصرفات المالٌة والبنكٌة والمرارات ، تارٌخ : 

سٌن الشٌخ على )مصرى على اسماعٌل على شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز ح -  126

الماهرة( تولٌع  1232/12/6السٌد االستاذ/ صالح محمود سامى الٌظى) مصرى موالٌد  -الماهره( تولٌع اول  1231/2/23موالٌد

مع عدم التعامل على اى  -االسكندرٌة( تولٌع ثان  1265/12/11السٌد االستاذ/ عمرو عبدالمتعال ٌس )مصرى موالٌد  -ثان 

وتكون سلطة التولٌع عن الشركة وتمثٌلها اما المضاء او الغٌر  2 بوجود تولٌعٌن احدهما تولٌع اول على االلل حساب للشركة اال

 22232برلم       22222222والتولٌع على العمود واعتمادات التصرفات المالٌة والبنكٌة والمرارات ، تارٌخ : 

ادارة  احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على )مصرى  وجٌه مصطفى امٌن التازى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  123

الماهرة( تولٌع  1232/12/6السٌد االستاذ/ صالح محمود سامى الٌظى) مصرى موالٌد  -الماهره( تولٌع اول  1231/2/23موالٌد

عدم التعامل على اى  مع -االسكندرٌة( تولٌع ثان  1265/12/11السٌد االستاذ/ عمرو عبدالمتعال ٌس )مصرى موالٌد  -ثان 

وتكون سلطة التولٌع عن الشركة وتمثٌلها اما المضاء او الغٌر  2حساب للشركة اال بوجود تولٌعٌن احدهما تولٌع اول على االلل 

 22232برلم       22222222والتولٌع على العمود واعتمادات التصرفات المالٌة والبنكٌة والمرارات ، تارٌخ : 

حمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  االدارٌة لرئٌس مجلس االدارة احمد عبدالر -  122

والعضو المنتدب ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة 

 22232برلم       22222222، تارٌخ :  2منفردٌن او مجتمعٌن 

خالد صالح الدٌن دمحم عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارٌة لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولمجلس  -  122

، تارٌخ  2االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 22232برلم       22222222: 

على اسماعٌل على شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارٌة لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولمجلس  -  122

، تارٌخ  2االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 22232برلم       22222222: 

وجٌه مصطفى امٌن التازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارٌة لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولمجلس  -  121

، تارٌخ  2االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 22232برلم       22222222: 

احمد سامى سٌد عمران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك التولٌع على كافة عمود االلتراض والرهن بكافة انواعها  -  122

لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للغٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الخاصة بذلن 

 22362برلم       22222212الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر ، تارٌخ :  وله الحك فً توكٌل او تفوٌض

مها نبٌل ماهر احمد عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ** ممثال عن شركة المجموعة المالٌة  -  123

 2222/2/2المصدق علٌه بتارٌخ و 2222/2/5هٌومٌس المابضة ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ 

 12246برلم       22222212من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ زٌاد طارق عبد الفتاح االمام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح  -  124

لسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض للشرٌكٌن المتضامنٌن ) السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , وا

الشركة ومباشرة نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل 
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ن للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك الشركة امام الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكو

 11111برلم       22222212منفردا فى التصرف فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ زٌاد طارق عبد الفتاح االمام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح  -  125

رٌكٌن المتضامنٌن ) السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض للش

الشركة ومباشرة نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل 

جهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك الشركة امام الغٌر وكافة ال

 11111برلم       22222212منفردا فى التصرف فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

من  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن دخول الشرٌن/ رامً محمود شحاته دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضا -  126

المتضامنٌن ) السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة 

والحك فى تمثٌل الشركة امام  ومباشرة نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها

الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك منفردا فى 

 11111برلم       22222212التصرف فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

مً محمود شحاته دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن دخول الشرٌن/ را -  123

المتضامنٌن ) السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة 

مخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل الشركة امام ومباشرة نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر وال

الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك منفردا فى 

 11111برلم       22222212التصرف فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم احمد دمحم زٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن )  -  122

السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة 

ها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل الشركة امام الغٌر نشاط

وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك منفردا فى التصرف 

 11111برلم       22222212لٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : فى اصول الشركة بالبٌع والتو

احمد ابراهٌم احمد دمحم زٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن )  -  122

مة بتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعل

نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل الشركة امام الغٌر 

التصرف  وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك منفردا فى

 11111برلم       22222212فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

شٌرٌن ماهر توفٌك أمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن )  -  222

منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة  السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك (

نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل الشركة امام الغٌر 

د ابراهٌم احمد الحك منفردا فى التصرف وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احم

 11111برلم       22222212فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

شٌرٌن ماهر توفٌك أمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن )  -  221

, والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة ومباشرة السٌد/ احمد ابراهٌم احمد 

نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل الشركة امام الغٌر 

وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك منفردا فى التصرف وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة 

 11111برلم       22222212فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ احمد دمحم  كامل مصطفً علبه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح  -  222

للشرٌكٌن المتضامنٌن ) السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض 

فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل  الشركة ومباشرة نشاطها والحك

الشركة امام الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك 

 11111برلم       22222212دا على عمود ، تارٌخ : منفردا فى التصرف فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفر
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 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دخول الشرٌن/ احمد دمحم  كامل مصطفً علبه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح  -  223

متعلمة بتحمٌك اغراض للشرٌكٌن المتضامنٌن ) السٌد/ احمد ابراهٌم احمد , والسٌده/ شٌرٌن ماهر توفٌك ( منفردٌن فى كل المسائل ال

الشركة ومباشرة نشاطها والحك فى التولٌع على االوامر والمخالصات وعمود التورٌد باسم الشركة ولصالحها والحك فى تمثٌل 

الشركة امام الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وٌكون للشرٌن االول السٌد/ احمد ابراهٌم احمد الحك 

 11111برلم       22222212ا فى التصرف فى اصول الشركة بالبٌع والتولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : منفرد

دخول الشرٌن/ زٌاد طارق عبد الفتاح االمام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول  -  224

ت وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والعمارات والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارا

والتولٌع علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات 

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الممنوحه له باسم الشركة وضمن اغراضها 

دخول الشرٌن/ زٌاد طارق عبد الفتاح االمام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول  -  225

والعمارات والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات 

عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات  والتولٌع علٌها فٌما

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الممنوحه له باسم الشركة وضمن اغراضها 

تدائٌة والنهائٌة لالصول دخول الشرٌن/ رامً محمود شحاته دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  البٌع والشراء االب -  226

والعمارات والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات 

والتولٌع علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات 

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الممنوحه له باسم الشركة وضمن اغراضها 

دخول الشرٌن/ رامً محمود شحاته دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول  -  223

بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات  والعمارات والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات

والتولٌع علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات 

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الممنوحه له باسم الشركة وضمن اغراضها 

مد دمحم زٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول والعمارات احمد ابراهٌم اح -  222

والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتولٌع 

عٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات الممنوحه علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتم

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2له باسم الشركة وضمن اغراضها 

احمد ابراهٌم احمد دمحم زٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول والعمارات  -  222

االثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتولٌع والمنموالت و

علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات الممنوحه 

 11111برلم       22222212:  ، تارٌخ 2له باسم الشركة وضمن اغراضها 

شٌرٌن ماهر توفٌك أمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول والعمارات والمنموالت  -  212

فٌما عدا  واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتولٌع علٌها

االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات الممنوحه له باسم 

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الشركة وضمن اغراضها 

النهائٌة لالصول والعمارات والمنموالت شٌرٌن ماهر توفٌك أمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع والشراء االبتدائٌة و -  211

واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتولٌع علٌها فٌما عدا 

له باسم  االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات الممنوحه

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الشركة وضمن اغراضها 

دخول الشرٌن/ احمد دمحم  كامل مصطفً علبه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول  -  212

افة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات والعمارات والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بك

والتولٌع علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للشركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات 

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الممنوحه له باسم الشركة وضمن اغراضها 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم  كامل مصطفً علبه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة لالصول دخول الشرٌن/ احمد  -  213

والعمارات والمنموالت واالثاث واالجهزة والسٌارات وله الحك فى فتح الحسابات بكافة البنون والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات 

ركاء مجتمعٌن والحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات والتولٌع علٌها فٌما عدا االلتراض والرهن فٌكون للش

 11111برلم       22222212، تارٌخ :  2الممنوحه له باسم الشركة وضمن اغراضها 

حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى عن شركة هٌرمٌس للوساطة فى االوراق  -  214

 32523برلم       22222212ارٌخ : المالٌة ، ت

حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى عن شركة هٌرمٌس  -  215

 32523برلم       22222212للوساطة فى االوراق المالٌة ، تارٌخ : 

رة  ** غٌر تنفٌذى عن شركة هٌرمٌس للوساطة فى السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  216

 32523برلم       22222212االوراق المالٌة ، تارٌخ : 

ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى عن شركة هٌرمٌس  -  213

 32523برلم       22222212للوساطة فى االوراق المالٌة ، تارٌخ : 

مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** غٌر تنفٌذى عن شركة هٌرمٌس للوساطة فى االوراق المالٌة ،  -  212

 32523برلم       22222212تارٌخ : 

حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل عن شركة المجموعة المالٌة هٌرمٌس المابضة ،  -  212

 32523برلم       22222212رٌخ : تا

حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** ممثل عن شركة المجموعة المالٌة  -  222

 32523برلم       22222212هٌرمٌس المابضة ، تارٌخ : 

ثل عن شركة المجموعة المالٌة هٌرمٌس السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مم -  221

 32523برلم       22222212المابضة ، تارٌخ : 

ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل عن شركة المجموعة المالٌة  -  222

 32523برلم       22222212هٌرمٌس المابضة ، تارٌخ : 

حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** ممثل عن شركة المجموعة المالٌة هٌرمٌس المابضة ، تارٌخ :  مً اٌهاب ابراهٌم -  223

 32523برلم       22222212

حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثال عن شركة هٌرمٌس الدارة صنادٌك  -  224

 32523   برلم    22222212االستثمار ، تارٌخ : 

حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثال عن شركة هٌرمٌس  -  225

 32523برلم       22222212الدارة صنادٌك االستثمار ، تارٌخ : 

ثال عن شركة هٌرمٌس الدارة السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى مم -  226

 32523برلم       22222212صنادٌك االستثمار ، تارٌخ : 

ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثال عن شركة هٌرمٌس  -  223

 32523برلم       22222212الدارة صنادٌك االستثمار ، تارٌخ : 

هاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** غٌر تنفٌذى ممثال عن شركة هٌرمٌس الدارة صنادٌك مً اٌ -  222

 32523برلم       22222212االستثمار ، تارٌخ : 

 32523برلم       22222212حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ :  -  222
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برلم       22222212صطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ : حسام الدٌن م -  232

32523 

 32523برلم       22222212السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ :  -  231

برلم       22222212ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ :  -  232

32523 

 32523برلم       22222212مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** مستمل ، تارٌخ :  -  233

ضو مجلس ادارة  ** مستمل ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  ع -  234

ٌؤشر باالتى : تحدٌد سلطات  2222/2/2والمنعمد من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ  2212/12/32التاسٌسٌة المنعمد فى 

حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها  -المنتدبالعضو  -/ ٌكون لالستاذة/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى1التولٌع عن الشركة وفما لما ٌلى : 

ة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌ

 32523برلم       22222212والسجل التجارى والغرف التجارٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** مستمل ** بموجب محضر اجتماع حس -  235

ٌؤشر باالتى :  2222/2/2والمنعمد من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ  2212/12/32الجمعٌه العامه التاسٌسٌة المنعمد فى 

حك تمثٌل الشركة  -العضو المنتدب -/ ٌكون لالستاذة/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى1 تحدٌد سلطات التولٌع عن الشركة وفما لما ٌلى :

والتولٌع عنها والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة 

 32523برلم       22222212ارى ، تارٌخ : للرلابة المالٌة والسجل التجارى والغرف التجارٌة والشهر العم

السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه  -  236

ٌد سلطات ٌؤشر باالتى : تحد 2222/2/2والمنعمد من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ  2212/12/32التاسٌسٌة المنعمد فى 

حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها  -العضو المنتدب -/ ٌكون لالستاذة/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى1التولٌع عن الشركة وفما لما ٌلى : 

ة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌ

 32523برلم       22222212السجل التجارى والغرف التجارٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : و

ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ** بموجب محضر اجتماع  -  233

ٌؤشر باالتى :  2222/2/2لرلابة المالٌة بتارٌخ والمنعمد من الهٌئة العامة ل 2212/12/32الجمعٌه العامه التاسٌسٌة المنعمد فى 

حك تمثٌل الشركة  -العضو المنتدب -/ ٌكون لالستاذة/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى1تحدٌد سلطات التولٌع عن الشركة وفما لما ٌلى : 

والمناطك الحرة والهٌئة العامة  والتولٌع عنها والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئة العامة لالستثمار

 32523برلم       22222212للرلابة المالٌة والسجل التجارى والغرف التجارٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : 

مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** مستمل ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه التاسٌسٌة  -  232

ٌؤشر باالتى : تحدٌد سلطات التولٌع عن  2222/2/2والمنعمد من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ  2212/12/32المنعمد فى 

حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها والتعامل  -العضو المنتدب -/ ٌكون لالستاذة/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى1الشركة وفما لما ٌلى : 

كومٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الح

 32523برلم       22222212التجارى والغرف التجارٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ا والهٌئة حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتامٌنات االجتماعٌة والضرائب ومامورٌاته -  232

العامة للرلابة على الصادرات والواردات والمحافظات واجهزة المدن ومصلحة الجمارن والمرور ونٌابات المرور والتعامل مع 

جمٌع شركات المرافك ) الكهرباء , الغاز , التلٌفون , الشركة المصرٌة لالتصاالت , المٌاه والصرف الصحى( وامام شركات 

مل البٌانات) االنترنت( وتمدٌم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم واالشتراكات وتمثٌل الشركة الهاتف المحمول وشركات ن

 32523برلم       22222212امام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع على ، تارٌخ : 

ارة  والتامٌنات االجتماعٌة والضرائب حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  242

ومامورٌاتها والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والمحافظات واجهزة المدن ومصلحة الجمارن والمرور ونٌابات 

صرف الصحى( المرور والتعامل مع جمٌع شركات المرافك ) الكهرباء , الغاز , التلٌفون , الشركة المصرٌة لالتصاالت , المٌاه وال

وامام شركات الهاتف المحمول وشركات نمل البٌانات) االنترنت( وتمدٌم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم واالشتراكات 

 32523برلم       22222212وتمثٌل الشركة امام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع على ، تارٌخ : 
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ود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتامٌنات االجتماعٌة والضرائب ومامورٌاتها والهٌئة السٌد عبد الود -  241

العامة للرلابة على الصادرات والواردات والمحافظات واجهزة المدن ومصلحة الجمارن والمرور ونٌابات المرور والتعامل مع 

, الشركة المصرٌة لالتصاالت , المٌاه والصرف الصحى( وامام شركات جمٌع شركات المرافك ) الكهرباء , الغاز , التلٌفون 

الهاتف المحمول وشركات نمل البٌانات) االنترنت( وتمدٌم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم واالشتراكات وتمثٌل الشركة 

 32523برلم       22222212امام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع على ، تارٌخ : 

ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتامٌنات االجتماعٌة والضرائب  -  242

ومامورٌاتها والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والمحافظات واجهزة المدن ومصلحة الجمارن والمرور ونٌابات 

ع شركات المرافك ) الكهرباء , الغاز , التلٌفون , الشركة المصرٌة لالتصاالت , المٌاه والصرف الصحى( المرور والتعامل مع جمٌ

وامام شركات الهاتف المحمول وشركات نمل البٌانات) االنترنت( وتمدٌم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم واالشتراكات 

 32523برلم       22222212ة والغٌر حكومٌة والتولٌع على ، تارٌخ : وتمثٌل الشركة امام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌ

مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  والتامٌنات االجتماعٌة والضرائب ومامورٌاتها والهٌئة العامة  -  243

ٌابات المرور والتعامل مع جمٌع للرلابة على الصادرات والواردات والمحافظات واجهزة المدن ومصلحة الجمارن والمرور ون

شركات المرافك ) الكهرباء , الغاز , التلٌفون , الشركة المصرٌة لالتصاالت , المٌاه والصرف الصحى( وامام شركات الهاتف 

كافة المحمول وشركات نمل البٌانات) االنترنت( وتمدٌم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم واالشتراكات وتمثٌل الشركة امام 

 32523برلم       22222212الهٌئات والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع على ، تارٌخ : 

حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود تعدٌل النظام االساسى امام الشهر العمارى والتولٌع  -  244

/ تفوٌض كل من االستاذ/ تامر 2 2مة فٌها واالندماج فى شركات اخرىباسم الشركة على عمود تاسٌس الشركات وتعدٌالتها والمساه

دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب ألى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى االفراج عن راس 

/ ٌصبح من لهم حك 3 2ركة لدى نفس البننمال الشركة المودع لدى البنن االهلى الكوٌتى فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الش

 32523برلم       22222212التولٌع عن الشركة على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة هم ، تارٌخ : 

حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عمود تعدٌل النظام االساسى امام الشهر  -  245

/ تفوٌض كل 2 2لشركة على عمود تاسٌس الشركات وتعدٌالتها والمساهمة فٌها واالندماج فى شركات اخرىالعمارى والتولٌع باسم ا

من االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب ألى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى 

/ 3 2لى الكوٌتى فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنناالفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن االه

 32523برلم       22222212ٌصبح من لهم حك التولٌع عن الشركة على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة هم ، تارٌخ : 

ساسى امام الشهر العمارى السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود تعدٌل النظام اال -  246

/ تفوٌض كل من 2 2والتولٌع باسم الشركة على عمود تاسٌس الشركات وتعدٌالتها والمساهمة فٌها واالندماج فى شركات اخرى

االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب ألى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى 

/ 3 2عن راس مال الشركة المودع لدى البنن االهلى الكوٌتى فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنن االفراج

 32523برلم       22222212ٌصبح من لهم حك التولٌع عن الشركة على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة هم ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود تعدٌل النظام االساسى امام الشهر ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شر -  243

/ تفوٌض كل 2 2العمارى والتولٌع باسم الشركة على عمود تاسٌس الشركات وتعدٌالتها والمساهمة فٌها واالندماج فى شركات اخرى

د حسٌن العزب ألى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى من االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل , االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احم

/ 3 2االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن االهلى الكوٌتى فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنن

 32523برلم       22222212ٌصبح من لهم حك التولٌع عن الشركة على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة هم ، تارٌخ : 

مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  عمود تعدٌل النظام االساسى امام الشهر العمارى والتولٌع باسم  -  242

/ تفوٌض كل من االستاذ/ تامر دمحم 2 2الشركة على عمود تاسٌس الشركات وتعدٌالتها والمساهمة فٌها واالندماج فى شركات اخرى

دٌن مصطفى حسنى , االستاذ/ احمد حسٌن العزب ألى اثنٌن منهما مجتمعٌن فى االفراج عن راس مال اسماعٌل , االستاذ/ حسام ال

/ ٌصبح من لهم حك 3 2الشركة المودع لدى البنن االهلى الكوٌتى فرع المرٌة الذكٌة وفتح حساب باسم الشركة لدى نفس البنن

 32523برلم       22222212رٌخ : التولٌع عن الشركة على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة هم ، تا

حسام ٌوسف محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى) تولٌع اول ( او االستاذه/  -  242

ٌع مى اٌهاب ابراهٌم حمدى ) تولٌع اول ( او ماجد مصطفى كامل دمحم )تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود طالب ) تول
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 ثانى ( او االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى النجار )تولٌع ثانى( او االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل )تولٌع ثانى( او االستاذ/ احمد دمحم

احمد الخمٌسى )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع 

 32523برلم       22222212وٌصبح من لهم حك التولٌع ، تارٌخ :  2ى كتولٌع ثان

حسام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى) تولٌع اول  -  252

ول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود ( او االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى ) تولٌع اول ( او ماجد مصطفى كامل دمحم )تولٌع ا

طالب ) تولٌع ثانى ( او االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى النجار )تولٌع ثانى( او االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل )تولٌع ثانى( او 

كتولٌع اول مع احد  االستاذ/ احمد دمحم احمد الخمٌسى )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع

 32523برلم       22222212وٌصبح من لهم حك التولٌع ، تارٌخ :  2المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثانى 

السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى) تولٌع اول ( او  -  251

ع اول ( او ماجد مصطفى كامل دمحم )تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى ) تولٌ

طالب ) تولٌع ثانى ( او االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى النجار )تولٌع ثانى( او االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل )تولٌع ثانى( او 

ن ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احد االستاذ/ احمد دمحم احمد الخمٌسى )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ا

 32523برلم       22222212وٌصبح من لهم حك التولٌع ، تارٌخ :  2المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثانى 

اول ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى) تولٌع  -  252

( او االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى ) تولٌع اول ( او ماجد مصطفى كامل دمحم )تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود 

طالب ) تولٌع ثانى ( او االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى النجار )تولٌع ثانى( او االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل )تولٌع ثانى( او 

د دمحم احمد الخمٌسى )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احد االستاذ/ احم

 32523برلم       22222212وٌصبح من لهم حك التولٌع ، تارٌخ :  2المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثانى 

اذ/ حسن دمحم حسن موسى) تولٌع اول ( او االستاذه/ مى مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  االست -  253

اٌهاب ابراهٌم حمدى ) تولٌع اول ( او ماجد مصطفى كامل دمحم )تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود طالب ) تولٌع 

)تولٌع ثانى( او االستاذ/ احمد دمحم  ثانى ( او االستاذ/ حسام الدٌن مصطفى حسنى النجار )تولٌع ثانى( او االستاذ/ تامر دمحم اسماعٌل

احمد الخمٌسى )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع 

 32523برلم       22222212وٌصبح من لهم حك التولٌع ، تارٌخ :  2كتولٌع ثانى 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت البنكٌة والمفروض حسام ٌوسف محمود حسن  شر -  254

هم االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى ) تولٌع اول( او االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى)تولٌع اول( او ماجد مصطفى كامل دمحم 

ى( او االستاذ/ هشام مصطفى عبدالممصود البساطى )تولٌع )تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود ابو طالب )تولٌع ثان

ثانى( او االستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع 

 32523برلم       22222212، تارٌخ :  2احد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثان 

ام الدٌن مصطفى حسنى حسٌن النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت حس -  255

البنكٌة والمفروض هم االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى ) تولٌع اول( او االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى)تولٌع اول( او ماجد 

د ابو طالب محمود ابو طالب )تولٌع ثانى( او االستاذ/ هشام مصطفى عبدالممصود مصطفى كامل دمحم )تولٌع اول( او االستاذ/ محمو

 البساطى )تولٌع ثانى( او االستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع

 32523برلم       22222212: ، تارٌخ  2كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثان 

السٌد عبد الودود حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت البنكٌة  -  256

والمفروض هم االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى ) تولٌع اول( او االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمدى)تولٌع اول( او ماجد مصطفى 

)تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود ابو طالب )تولٌع ثانى( او االستاذ/ هشام مصطفى عبدالممصود البساطى  كامل دمحم

)تولٌع ثانى( او االستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع 

 32523برلم       22222212، تارٌخ :  2التولٌع كتولٌع ثان اول مع احد المفوضٌن ب

ماجد مصطفى كامل دمحم العزب العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت  -  253

ى)تولٌع اول( او ماجد البنكٌة والمفروض هم االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى ) تولٌع اول( او االستاذه/ مى اٌهاب ابراهٌم حمد

مصطفى كامل دمحم )تولٌع اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود ابو طالب )تولٌع ثانى( او االستاذ/ هشام مصطفى عبدالممصود 
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التولٌع البساطى )تولٌع ثانى( او االستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن على 

 32523برلم       22222212، تارٌخ :  2كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثان 

مً اٌهاب ابراهٌم حمدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت البنكٌة والمفروض هم  -  252

اٌهاب ابراهٌم حمدى)تولٌع اول( او ماجد مصطفى كامل دمحم )تولٌع  االستاذ/ حسن دمحم حسن موسى ) تولٌع اول( او االستاذه/ مى

اول( او االستاذ/ محمود ابو طالب محمود ابو طالب )تولٌع ثانى( او االستاذ/ هشام مصطفى عبدالممصود البساطى )تولٌع ثانى( او 

الحد المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احد االستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع ثانى( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع 

 32523برلم       22222212، تارٌخ :  2المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع ثان 

سامح عاشور دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمة كافة  -  252

تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌة والتعامل مع  -لعمد مستحماته * ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه با

البنون والتولٌع على الشٌكات التى تصدر باسم الشركة للشرٌن المتضامن االول وهو السٌد/ سامح عاشور دمحم عثمان منفردا وذلن 

حكومٌة وغٌر الحكومٌة وبغٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص على جمٌع التعامالت الخاصة بادارة شئون الشركة امام كافة الجهات ال

 26664برلم       22222211التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت ، تارٌخ : 

سامح عاشور دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنكٌة والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او التسهٌالت  -  262

االئتمانٌة وكذلن البٌع او الشراء والتولٌع على عمود البٌع والشراء الخاصة باصول الشركة واتخاذ اجراءات نمل الملكٌة من والى 

على عمد الرهن التجارى وكذا عمود الرهون التجارٌة التكمٌلٌة وعمود زٌادة الممومات المادٌة وزٌادة الشركة ولهم حك التولٌع 

الضمانات للرهن الرسمى التجارى وعمود نمل الممر المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك فى 

 26664برلم       22222211تارٌخ :  استخراج كافة االوراق الالزمة الجراء الرهن الرسمى ،

سامح عاشور دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التجارى وكذا تمدٌم واستالم الطلبات منه والى مكاتب السجل  -  261

برلم       22222211، تارٌخ :  2التجارى ولهم حك فى كفالة الغٌر ولهم حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

26664 

دمحم محمود على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد واستالمة كافة حمولة **  -  262

 21225برلم       22222212ودخول شرٌن موصى مذكور اسمة بالعمد ، تارٌخ : 

بموجب  -ثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة سالمه فارس عبد العزٌز عرب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مم -  263

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

رة كالتالى : ، تارٌخ العامة للرلابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدا

 24362برلم       22222212: 

بموجب  -رافت الصاوى ابو الٌزٌد حموده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة  -  264

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 العامة للرلابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ

 24362برلم       22222212: 

بموجب محضر  -مالٌة احمد احمد صمر عاشور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات ال -  265

من الهٌئة العامة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

للرلابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ : 

 24362برلم       22222212

بموجب  -د/ اشرف السٌد العربى عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة  -  266

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

ابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ العامة للرل

 24362برلم       22222212: 

بموجب  -ابراهٌم فوزى عبدالواحد مرسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة  -  263

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15ضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ مح
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 العامة للرلابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ

 24362برلم       22222212: 

بموجب  -هاشم السٌد هاشم دسولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة  -  262

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

لتالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ العامة للرلابه المالٌة النحو ا

 24362برلم       22222212: 

 هانى  -  262

بموجب محضر اجتماع  -صالح دمحم سرى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة 

من الهٌئة العامة للرلابه المالٌة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15مة العادٌة المنعمدة بتارٌخ الجمعٌة العا

    22222212النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ : 

 24362برلم   

بموجب  -فوزى  دمحم فتح هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة فتح  هللا  -  232

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

جماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ العامة للرلابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باال

 24362برلم       22222212: 

بموجب  -عالء الدٌن احمد دمحم طوسون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** ممثل شركة اودن لالستثمارات المالٌة  -  231

من الهٌئة  2222/2/5بتارٌخ  1523والمصدق علٌه برلم  2222/1/15بتارٌخ  محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة

 العامة للرلابه المالٌة النحو التالى: الموافمة باالجماع على اعتماد التغٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة كالتالى : ، تارٌخ

 24362برلم       22222212: 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرئٌس التنفذى ممثل شركة المصرٌٌن لالسكان سالمه فارس عبد العزٌز عرب  شر -  232

 24362برلم       22222212والتنمٌة والتعمٌر ، تارٌخ : 

رافت الصاوى ابو الٌزٌد حموده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرئٌس التنفذى ممثل شركة المصرٌٌن لالسكان  -  233

 24362برلم       22222212خ : والتنمٌة والتعمٌر ، تارٌ

احمد احمد صمر عاشور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرئٌس التنفذى ممثل شركة المصرٌٌن لالسكان والتنمٌة  -  234

 24362برلم       22222212والتعمٌر ، تارٌخ : 
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 22532برلم       22222213موصى ، تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ،  -  352

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

بدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ، احمد دمحم بدر الدٌن ع -  351

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ،  -  352

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ،  -  353

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ،  -  354

 22532برلم       22222213ٌخ : تار

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى شرٌن موصى ،  -  355

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

الشرٌن من متضامن الى  تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة -  356

 22532برلم       22222213شرٌن موصى ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى  -  353

 22532برلم       22222213شرٌن موصى ، تارٌخ : 

سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى  تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم -  352

 22532برلم       22222213شرٌن موصى ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى  -  352

 22532برلم       22222213شرٌن موصى ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى  -  362

 22532برلم       22222213شرٌن موصى ، تارٌخ : 

من الى تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضا -  361

 22532برلم       22222213شرٌن موصى ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ  -  362

 22532برلم       22222213: 

ج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  شركة تضامن  شرٌن متخار -  363

 22532برلم       22222213: 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ  -  364

 22532برلم       22222213: 
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ   خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان -  365

 22532برلم       22222213: 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ  -  366

 22532برلم       22222213: 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ  -  363

 22532برلم       22222213: 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  362

 22532برلم       22222213

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  362

 22532برلم       22222213

ه ، تارٌخ : احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحمات -  332

 22532برلم       22222213

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  331

 22532برلم       22222213

تالمة كافة مستحماته ، تارٌخ : احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واس -  332

 22532برلم       22222213

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  333

 22532برلم       22222213

تضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن م -  334

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ،  -  335

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

من دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ، تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرح -  336

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ،  -  333

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته ،  -  332

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

، تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة مستحماته  -  332

 22532برلم       22222213تارٌخ : 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور  -  322

 22532برلم       22222213المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور  -  321

 22532برلم       22222213المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  شرك -  322

 22532برلم       22222213المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والتولٌع منفردا فى كافة االمور خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة  -  323

 22532برلم       22222213المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور  -  324

 22532برلم       22222213بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ :  المتعلمة

خروج الشرٌن/ هشام دمحم دمحم رٌحان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور  -  325

 22532برلم       22222213ومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحك

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور المتعلمة  -  326

 22532م   برل    22222213بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور المتعلمة  -  323

 22532برلم       22222213بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

ٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور المتعلمة احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحف -  322

 22532برلم       22222213بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

رة والتولٌع منفردا فى كافة االمور المتعلمة احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدا -  322

 22532برلم       22222213بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور المتعلمة  -  322

 22532برلم       22222213بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

احمد دمحم بدر الدٌن عبدالحفٌظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة االمور المتعلمة  -  321

 22532برلم       22222213وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة  -  322

 22532برلم       22222213االمور المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة  -  323

 22532برلم       22222213االمور المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة تعدٌل صفة الشرٌن -  324

 22532برلم       22222213االمور المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة   -  325

 22532برلم       22222213االمور المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة  -  326

 22532برلم       22222213االمور المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا فى كافة تعدٌل صفة الشرٌن/ عبدالرحمن  -  323

 22532برلم       22222213االمور المتعلمة بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

عدٌل حك االدارة والتولٌع عنها موكلة لجمٌع دخول الشرٌن/ دمحم محمود دمحم سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** ت -  322

الشركائ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة 

 23631برلم       22222216، تارٌخ :  2وضمن اغراضها 

شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها موكلة لجمٌع  دخول الشرٌن/ دمحم محمود دمحم سٌد  شركة تضامن  -  322

الشركائ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة 

 23631برلم       22222216، تارٌخ :  2وضمن اغراضها 
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 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها موكلة لجمٌع الشركائ   طه دمحم عبدالحلٌم عبدالحمٌد -  422

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن 

 23631برلم       22222216، تارٌخ :  2اغراضها 

لٌم عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها موكلة لجمٌع الشركائ طه دمحم عبدالح -  421

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن 

 23631برلم       22222216، تارٌخ :  2اغراضها 

ه على بدوى ٌحٌى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها موكلة لجمٌع الشركائ مجتمعٌن ط -  422

 2او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها 

 23631برلم       22222216، تارٌخ : 

طه على بدوى ٌحٌى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها موكلة لجمٌع الشركائ مجتمعٌن  -  423

 2او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها 

 23631برلم       22222216، تارٌخ : 

 2222/2/2ٌحى محمود سٌد عبداللطٌف  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بتارٌخ  -  424

تفوٌض العضو المنتدب فى التولٌع منفردا على فتح الحسابات الخاصة  2222/2/13والمعتمد من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ 

ة بادارتها وعلى المعامالت الخاصة بصنادٌك االستثمار وله حك تفوٌض من ٌنوب عنه فى ذلن بصنادٌك االستثمار التى تموم الشرك

 12243برلم       22222216، تارٌخ :  2مع ابماء نفس الصالحٌات للعضو المنتدب والمذكورة فى السجل التجارى كما هى 

موصً مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  دمحم شرٌف احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن -  425

 22224برلم       22222216شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  3مستحماته ** دخول عدد 

 2222/2/2والء حازم احمد ٌسن  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب محض اجتماع مجلس االدارة بتارٌخ  -  426

تفوٌض العضو المنتدب فى التولٌع منفردا على فتح الحسابات الخاصة  2222/2/13ة المالٌة بتارٌخ والمعتمد من الهٌئة العامة للرلاب

بصنادٌك االستثمار التى تموم الشركة بادارتها وعلى المعامالت الخاصة بصنادٌك االستثمار وله حك تفوٌض من ٌنوب عنه فى ذلن 

 12242برلم       22222216، تارٌخ :  2لسجل التجارى كما هى مع ابماء نفس الصالحٌات للعضو المنتدب والمذكورة فى ا

عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،  -  423

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،   عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  422

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،  -  422

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،   عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى -  412

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،  -  411

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

ٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ، عب -  412

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،  -  413

 15525رلم   ب    22222216تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،  -  414

 15525برلم       22222216تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد جمال صالح محمود صمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن  -  415

 15525برلم       22222216رٌخ : ، تا

احمد جمال صالح محمود صمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن  -  416

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 

لى شرٌن متضامن ، احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى ا -  413

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن ،  -  412

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ عمرو  عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل -  412

،  2صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

ل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ عمرو عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌ -  422

،  2صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

دٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ عمرو عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تع -  421

،  2صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ عمرو عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **  -  422

،  2صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ عمرو  عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** -  423

،  2صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

* تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ عمرو عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * -  424

،  2صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/  -  425

 2عمرو صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/  -  426

 2عمرو صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/  -  423

 2عمرو صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 

احمد جمال صالح محمود صمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/  -  422

 2عمرو صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/  -  422

 2عمرو صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 

حمد جمال صالح محمود صمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد/ ا -  432

 2عمرو صالح محمود صمر والسٌده/ عبٌر عبدالفتاح شعبان السٌسى والسٌد/ احمد جمال صالح محمود صمر مجتمعون او منفردٌن 

 15525برلم       22222216، تارٌخ : 

نبٌل ماهر احمد عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى  ممثال عن شركة المجموع المالٌة هٌرمٌس  مها -  431

والمعتمد من الهٌئة العامة  للرلابة المالٌة  2222/2/5المابضة فى مجلس االدارة** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بتارٌخ 

 31125برلم       22222216، تارٌخ :  2222/2/13بتارٌخ 

سها محمود دٌاب غانم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة غٌر العادٌة  -  432

وعمد التعدٌل فى ذات التارٌخ والمعتمد من  2222/2/3والمعتدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2212/12/15المنعمدة بتارٌخ 

** المدة المحددة لهذه الشركة هى : خمسة وعشرون سنة تبدا من تارٌخ انتهاء المدة  2222/2/3تثمار بتارٌخ الهٌئة العامة لالس

االولى فى السجل التجارى وكل اطالة لمدة الشركة ٌجب ان توافك علٌها الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة وٌصدر بها لرار من 

 66برلم       22222216لس ادارة ، تارٌخ : الجهة االدارٌة *** ٌتولى ادارة الشركة مج

سها محمود دٌاب غانم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مؤلف من ثالثة اعضاء على االلل وسبعة اعضاء على االكثر  -  433

د دٌاب غانم ) االستاذة/ نهاد محمو -2االستاذ/ ولٌد محمود دٌاب غانم ) رئٌس مجلس االدارة (  -1 2تعٌنهم الجمعٌة العامة وهم 

 66برلم       22222216، تارٌخ :  2االستاذة/ سها محمود دٌاب غانم )عضو مجلس االدارة (  -3عضو مجلس االدارة ( 

دخول الشرٌن/ عصام سمٌر على عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة  -  434

 26422لم   بر    22222213مستحماته ، تارٌخ : 

هشام السعٌد السٌد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ،  -  435

 26422برلم       22222213تارٌخ : 

كافة محمود دمحم احمد عطٌه الرفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة  -  436

 26422برلم       22222213مستحماته ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ عصام سمٌر على عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن  -  433

لجهات المتضامن السٌد/ هشام السعٌد السٌد عبدالرحمن منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع ا

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة 

    22222213ارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع ، تارٌخ : صور التعامل مع البنون والمص

 26422برلم   

هشام السعٌد السٌد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/  -  432

مل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر هشام السعٌد السٌد عبدالرحمن منفردا وله الحك فى التعا

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

الرهن وكافة صور التعامل واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض و

 26422برلم       22222213مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع ، تارٌخ : 

محمود دمحم احمد عطٌه الرفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن  -  432

السعٌد السٌد عبدالرحمن منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات المتضامن السٌد/ هشام 

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

ت واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابا

    22222213صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع ، تارٌخ : 

 26422برلم   
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اء والبٌع والرهن الصول دخول الشرٌن/ عصام سمٌر على عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشر -  442

الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

وله الحك فى لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

    22222213، تارٌخ :  2لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر وا

 26422برلم   

هشام السعٌد السٌد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها  -  441

ضى والسٌارات وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله الحك فى لبض العمارٌه واالرا

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 26422برلم       22222213، تارٌخ :  2ك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله ح

محمود دمحم احمد عطٌه الرفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  442

ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكال

وله الحك فى لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

    22222213، تارٌخ :  2والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

 26422برلم   

شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد  2اٌمن هشام دمحم كامل الغنام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج عدد  -  443

 4431برلم       22222213واستالمهم كافة حمولهم ** ودخول شرٌن موصً مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد  2م  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج عدد اٌمن هشام دمحم كامل الغنا -  444

 4431برلم       22222213واستالمهم كافة حمولهم ** ودخول شرٌن موصً مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

كافة مستحماته ، تارٌخ :  مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة -  445

 14262برلم       22222212

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  446

 14262برلم       22222212

المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ : مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن  -  443

 14262برلم       22222212

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  442

 14262برلم       22222212

** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ   عادل بشري عبٌد لرطاس  شركة تضامن  شرٌن متخارج -  442

 14262برلم       22222212: 

عادل بشري عبٌد لرطاس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ  -  452

 14262برلم       22222212: 

سٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ عادل بشري عبٌد لرطاس  توصٌة ب -  451

 14262برلم       22222212: 

عادل بشري عبٌد لرطاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة مستحماته ، تارٌخ  -  452

 14262برلم       22222212: 

جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد مجدى فلمون  -  453

منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه 

    22222212، تارٌخ :  2ومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات الحك

 14262برلم   
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مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد  -  454

منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه 

    22222212، تارٌخ :  2صالح والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات للتامٌنات االجتماعٌة وكل الم

 14262برلم   

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد  -  455

ع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌ

    22222212، تارٌخ :  2للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات 

 14262برلم   

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد  مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** -  456

منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه 

    22222212، تارٌخ :  2ٌارات للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص الس

 14262برلم   

عادل بشري عبٌد لرطاس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد  -  453

والهٌئه العامه منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه 

    22222212، تارٌخ :  2للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات 

 14262برلم   

عادل بشري عبٌد لرطاس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد  -  452

ردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه منف

    22222212، تارٌخ :  2للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات 

 14262برلم   

ي عبٌد لرطاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد عادل بشر -  452

منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة الشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه 

    22222212، تارٌخ :  2الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات 

 14262برلم   

عادل بشري عبٌد لرطاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ مجدى فلمون جٌد  -  462

لشهر العمارى وادارت المرور ووزارة الداخلٌه والهٌئه العامه منفردا حك شراء وبٌع السٌارات وتسجٌل عمود البٌع امام مصلحة ا

    22222212، تارٌخ :  2للتامٌنات االجتماعٌة وكل المصالح والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المختصه بتراخٌص السٌارات 

 14262برلم   

جتماع مجلس ادارة الشركة المكنعمد فى احمد عباس فهمى عباس الحارونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب ا -  461

** تفوٌض الدكتور المهندس/ احمد عباس فهمى عباس الحارونى بصفته العضو  2222/2/12والمصدق علٌة بتارٌخ  2222/1/21

كات بالعمله المنتدب او السٌد/ المهندس / اٌمن عبدالعلٌم احمد السٌد ابو الحسن بصنته مدٌر عام المصانع فى التولٌع منفردا على الشٌ

المحلٌه او بالعمالت االجنبٌه وعلى خطابات التحوٌل للخارج واالعتمادات المستندٌة وااللرارات البنكٌة وعمود تموٌل شراء المواد 

 1214برلم       22222222الخام واالصول الثابته والمستندات المتعلمه بتلن العمود ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة المكنعمد فى   احمد عباس فهمى عباس الحارونى -  462

** تفوٌض الدكتور المهندس/ احمد عباس فهمى عباس الحارونى بصفته العضو  2222/2/12والمصدق علٌة بتارٌخ  2222/1/21

م المصانع فى التولٌع منفردا على الشٌكات بالعمله المنتدب او السٌد/ المهندس / اٌمن عبدالعلٌم احمد السٌد ابو الحسن بصنته مدٌر عا

المحلٌه او بالعمالت االجنبٌه وعلى خطابات التحوٌل للخارج واالعتمادات المستندٌة وااللرارات البنكٌة وعمود تموٌل شراء المواد 

 1214برلم       22222222الخام واالصول الثابته والمستندات المتعلمه بتلن العمود ، تارٌخ : 

احمد عباس فهمى عباس الحارونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة المكنعمد فى  -  463

** تفوٌض الدكتور المهندس/ احمد عباس فهمى عباس الحارونى بصفته العضو  2222/2/12والمصدق علٌة بتارٌخ  2222/1/21

م احمد السٌد ابو الحسن بصنته مدٌر عام المصانع فى التولٌع منفردا على الشٌكات بالعمله المنتدب او السٌد/ المهندس / اٌمن عبدالعلٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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المحلٌه او بالعمالت االجنبٌه وعلى خطابات التحوٌل للخارج واالعتمادات المستندٌة وااللرارات البنكٌة وعمود تموٌل شراء المواد 

 1214برلم       22222222ود ، تارٌخ : الخام واالصول الثابته والمستندات المتعلمه بتلن العم

احمد عباس فهمى عباس الحارونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة المكنعمد فى  -  464

** تفوٌض الدكتور المهندس/ احمد عباس فهمى عباس الحارونى بصفته العضو  2222/2/12والمصدق علٌة بتارٌخ  2222/1/21

دب او السٌد/ المهندس / اٌمن عبدالعلٌم احمد السٌد ابو الحسن بصنته مدٌر عام المصانع فى التولٌع منفردا على الشٌكات بالعمله المنت

المحلٌه او بالعمالت االجنبٌه وعلى خطابات التحوٌل للخارج واالعتمادات المستندٌة وااللرارات البنكٌة وعمود تموٌل شراء المواد 

 1214برلم       22222222لثابته والمستندات المتعلمه بتلن العمود ، تارٌخ : الخام واالصول ا

احمد عباس فهمى عباس الحارونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  واٌضا خطابات ربط الودائع والغائها والتحوٌالت  -  465

على ان ٌولع اٌهما مجتمعا مع جم )فمط مائتان وخمسون الف جنٌها مصرٌت الغٌر( و 252222بالبنون االخرى بحد الصى 

االستاذ/ عالءالدٌن دمحم عبداللطٌف عبدالنبى بصفته مدٌر عام الشئون المالٌه او االستاذ / دمحم دمحم غرٌب حسانٌن بصفته مدٌر 

 1214برلم       22222222، تارٌخ :  2الحسابات فٌما زاد عن ذلن بدون حد الصى 

شركة مساهمة  عضو منتدب  واٌضا خطابات ربط الودائع والغائها والتحوٌالت   احمد عباس فهمى عباس الحارونى -  466

جم )فمط مائتان وخمسون الف جنٌها مصرٌت الغٌر( وعلى ان ٌولع اٌهما مجتمعا مع  252222بالبنون االخرى بحد الصى 

تاذ / دمحم دمحم غرٌب حسانٌن بصفته مدٌر االستاذ/ عالءالدٌن دمحم عبداللطٌف عبدالنبى بصفته مدٌر عام الشئون المالٌه او االس

 1214برلم       22222222، تارٌخ :  2الحسابات فٌما زاد عن ذلن بدون حد الصى 

احمد عباس فهمى عباس الحارونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  واٌضا خطابات ربط الودائع والغائها والتحوٌالت  -  463

ط مائتان وخمسون الف جنٌها مصرٌت الغٌر( وعلى ان ٌولع اٌهما مجتمعا مع جم )فم 252222بالبنون االخرى بحد الصى 

االستاذ/ عالءالدٌن دمحم عبداللطٌف عبدالنبى بصفته مدٌر عام الشئون المالٌه او االستاذ / دمحم دمحم غرٌب حسانٌن بصفته مدٌر 

 1214برلم       22222222، تارٌخ :  2الحسابات فٌما زاد عن ذلن بدون حد الصى 

احمد عباس فهمى عباس الحارونى  شركة مساهمة  عضو منتدب  واٌضا خطابات ربط الودائع والغائها والتحوٌالت  -  462

جم )فمط مائتان وخمسون الف جنٌها مصرٌت الغٌر( وعلى ان ٌولع اٌهما مجتمعا مع  252222بالبنون االخرى بحد الصى 

بى بصفته مدٌر عام الشئون المالٌه او االستاذ / دمحم دمحم غرٌب حسانٌن بصفته مدٌر االستاذ/ عالءالدٌن دمحم عبداللطٌف عبدالن

 1214برلم       22222222، تارٌخ :  2الحسابات فٌما زاد عن ذلن بدون حد الصى 

افة دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن المتضامن واستالمة ك -  462

 23222برلم       22222222حمولة ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة  -  432

 23222برلم       22222222حمولة ، تارٌخ : 

ج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ خروج/ مصطفى كمال كامل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرو -  431

 23222برلم       22222222: 

خروج/ مصطفى كمال كامل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ  -  432

 23222برلم       22222222: 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد حسٌن   -  433

 23222برلم       22222222حسٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد  -  434

 23222برلم       22222222حسٌن ، تارٌخ : 

/ مصطفى كمال كامل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد حسٌن ، تارٌخ : خروج -  435

 23222برلم       22222222

خروج/ مصطفى كمال كامل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  دخول الشرٌن/ اسامة فتحى عبدالحمٌد حسٌن ، تارٌخ :  -  436

 23222برلم       22222222
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شرٌف حسن دمحم عبدالهادى الهوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اضافة الى حك االدارة والتولٌع للشركاء/ االول  -  433

والثانى والثالث مجتمعٌن او منفردٌن حك الرهن وااللتراض من البنون والتولٌع على صرف الشٌكات واستصدار خطابات 

 26643برلم       22222225: ، تارٌخ  2وشهادات الضمان امام البنون 

اسالم نبٌل محمود سامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اضافة الى حك االدارة والتولٌع للشركاء/ االول والثانى  -  432

والثالث مجتمعٌن او منفردٌن حك الرهن وااللتراض من البنون والتولٌع على صرف الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات 

 26643برلم       22222225، تارٌخ :  2لبنون الضمان امام ا

دمحم عبدهللا عبدالعلٌم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اضافة الى حك االدارة والتولٌع للشركاء/ االول والثانى  -  432

وشهادات والثالث مجتمعٌن او منفردٌن حك الرهن وااللتراض من البنون والتولٌع على صرف الشٌكات واستصدار خطابات 

 26643برلم       22222225، تارٌخ :  2الضمان امام البنون 

باسم فؤاد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة حمولها  -  422

صبح للشرٌن المتضامن / باسم فؤاد دمحم شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لت 2* ودخول عدد 

حسن منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحة الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المصالح الحكومٌة 

العتمادات وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات والمكاتب االدارٌة وله حك تمثٌل الشركة امام البنون وفتح الحسابات وكذلن ا

 11112برلم       22222225وااللتراض والرهن ووضع الضمانات الكافٌه والكفاله ، تارٌخ : 

باسم فؤاد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة حمولها  -  421

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / باسم فؤاد دمحم  شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ** 2* ودخول عدد 

حسن منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحة الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المصالح الحكومٌة 

البنون وفتح الحسابات وكذلن االعتمادات  وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات والمكاتب االدارٌة وله حك تمثٌل الشركة امام

 11112برلم       22222225وااللتراض والرهن ووضع الضمانات الكافٌه والكفاله ، تارٌخ : 

باسم فؤاد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة حمولها  -  422

وصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / باسم فؤاد دمحم شركاء م 2* ودخول عدد 

حسن منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحة الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المصالح الحكومٌة 

ارٌة وله حك تمثٌل الشركة امام البنون وفتح الحسابات وكذلن االعتمادات وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات والمكاتب االد

 11112برلم       22222225وااللتراض والرهن ووضع الضمانات الكافٌه والكفاله ، تارٌخ : 

باسم فؤاد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة حمولها  -  423

شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / باسم فؤاد دمحم  2* ودخول عدد 

مباشرة جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحة الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المصالح الحكومٌة  حسن منفردا وله فى سبٌل ذلن

وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات والمكاتب االدارٌة وله حك تمثٌل الشركة امام البنون وفتح الحسابات وكذلن االعتمادات 

 11112برلم       22222225ٌخ : وااللتراض والرهن ووضع الضمانات الكافٌه والكفاله ، تار

باسم فؤاد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة حمولها  -  424

 شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن / باسم فؤاد دمحم 2* ودخول عدد 

حسن منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحة الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المصالح الحكومٌة 

وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات والمكاتب االدارٌة وله حك تمثٌل الشركة امام البنون وفتح الحسابات وكذلن االعتمادات 

 11112برلم       22222225لضمانات الكافٌه والكفاله ، تارٌخ : وااللتراض والرهن ووضع ا

باسم فؤاد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة حمولها  -  425

للشرٌن المتضامن / باسم فؤاد دمحم  شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح 2* ودخول عدد 

حسن منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع االعمال التى تتطلبها مصلحة الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المصالح الحكومٌة 

تمادات وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات والمكاتب االدارٌة وله حك تمثٌل الشركة امام البنون وفتح الحسابات وكذلن االع

 11112برلم       22222225وااللتراض والرهن ووضع الضمانات الكافٌه والكفاله ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

باسم فؤاد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وجمٌع ماٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات وله حك البٌع والشراء  -  426

عٌن العام والخاص ومخول له كافة السلطات الدارة الشركة ولهم والتصرفات المالٌه بصفة عامة وتعدٌل الشركة والتعامل مع المطا

 11112برلم       22222225، تارٌخ :  2حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

باسم فؤاد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وجمٌع ماٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات وله حك البٌع والشراء  -  423

فة عامة وتعدٌل الشركة والتعامل مع المطاعٌن العام والخاص ومخول له كافة السلطات الدارة الشركة ولهم والتصرفات المالٌه بص

 11112برلم       22222225، تارٌخ :  2حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

ه حك البٌع والشراء باسم فؤاد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وجمٌع ماٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات ول -  422

والتصرفات المالٌه بصفة عامة وتعدٌل الشركة والتعامل مع المطاعٌن العام والخاص ومخول له كافة السلطات الدارة الشركة ولهم 

 11112برلم       22222225، تارٌخ :  2حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

ٌن  وجمٌع ماٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات وله حك البٌع والشراء باسم فؤاد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  422

والتصرفات المالٌه بصفة عامة وتعدٌل الشركة والتعامل مع المطاعٌن العام والخاص ومخول له كافة السلطات الدارة الشركة ولهم 

 11112برلم       22222225، تارٌخ :  2حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

سم فؤاد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وجمٌع ماٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات وله حك البٌع والشراء با -  422

والتصرفات المالٌه بصفة عامة وتعدٌل الشركة والتعامل مع المطاعٌن العام والخاص ومخول له كافة السلطات الدارة الشركة ولهم 

 11112برلم       22222225رٌخ : ، تا 2حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

باسم فؤاد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وجمٌع ماٌلزم لمباشرة جمٌع السلطات وله حك البٌع والشراء  -  421

والتصرفات المالٌه بصفة عامة وتعدٌل الشركة والتعامل مع المطاعٌن العام والخاص ومخول له كافة السلطات الدارة الشركة ولهم 

 11112برلم       22222225، تارٌخ :  2حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 2234برلم       22222222، تارٌخ :  252  2225/1/31دمحم عبدالمنعم ٌسن دمحم  سارى حتى -  1

برلم       22222222، تارٌخ :  252  2225/1/31تصحٌح االسم لٌصبح / دمحم عبدالمنعم ٌس دمحم الرفاعى  سارى حتى -  2

2234 

 13323برلم       22222222، تارٌخ :  635  2222/12/26هى  سارى حتىمصطفى عادل السٌد دمحم البو -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22615برلم       22222222، تارٌخ :  662  2224/6/1تامر عبدالنبى عبدالحمٌد رضوان  سارى حتى -  4

 22323برلم       22222222، تارٌخ :  632  2225/5/21عٌد دمحم السٌد جنٌدى  سارى حتى -  5

 12442برلم       22222222، تارٌخ :  623  2223/2/26امد سعٌد  سارى حتىرزق سعٌد ح -  6

 11136برلم       22222222، تارٌخ :  666  2224/12/31سعٌد دمحم عبدالمادر مملد  سارى حتى -  3

 11422برلم       22222223، تارٌخ :  322  2224/12/32غرٌب صابر على محمود  سارى حتى -  2

 21312برلم       22222223، تارٌخ :  335  2224/11/1والء احمد محمود ابراهٌم  سارى حتى -  2

 12565برلم       22222223، تارٌخ :  312  2223/11/23سهٌر فاروق عبد التواب دمحم ٌوسف  سارى حتى -  12

 2342برلم       22222223، تارٌخ :  324  2223/3/22دمحم جالل دمحم الجٌار  سارى حتى -  11

 21322برلم       22222223، تارٌخ :  622  2224/11/2سالمة محمود هارون دمحم  سارى حتى -  12

 21624برلم       22222223، تارٌخ :  326  2224/12/21اشرف صبحى عبدالحمٌد التراس  سارى حتى -  13

 11264برلم       22222224 ، تارٌخ : 331  2224/11/23هبة دمحم على محمود  سارى حتى -  14

 22411برلم       22222224، تارٌخ :  323  2224/4/23اسالم سعد عبدالفتاح على  سارى حتى -  15

 22426برلم       22222224، تارٌخ :  333  2224/5/12وائل دمحم نور الدٌن اسماعٌل خٌرى  سارى حتى -  16

 11534برلم       22222225، تارٌخ :  366  2225/1/23عبدالعلٌم كامل عٌد راضى  سارى حتى -  13

 14422برلم       22222225، تارٌخ :  361  2221/1/12خالد عبدالمنجى نصر عبدالعال  سارى حتى -  12

 11262برلم       22222225، تارٌخ :  351  2224/12/12اشرف جمال دمحم مبرون  سارى حتى -  12

 12422برلم       22222225، تارٌخ :  364  2223/2/23ى حتىرجب عمران احمد احمد  سار -  22

 13422برلم       22222226، تارٌخ :  322  2222/2/3سعٌد عبدالستار خلٌفى محمود  سارى حتى -  21

 11342برلم       22222226، تارٌخ :  324  2224/12/15احمد دمحم دمحم حبٌب  سارى حتى -  22

 13665برلم       22222222، تارٌخ :  223شاهٌن     خالد فهمى عبدالجٌد -  23

 14224برلم       22222222، تارٌخ :  324  2225/12/22ممدوح على سعد عوض  سارىحتى -  24

 11545برلم       22222222، تارٌخ :  223  2225/1/22اشرف رزق ٌونان تاوضروس  سارى حتى -  25

 12326برلم       22222212، تارٌخ :  232  2223/12/23دمحم عامر محمود عامر  سارى حتى -  26

 22324برلم       22222212، تارٌخ :  252  2224/4/26امال فؤاد على حسٌن  سارى حتى -  23

 2646برلم       22222212، تارٌخ :  242  2222/12/32جبر علً مرسى عوٌس  سارى حتى -  22

 12233برلم       22222212، تارٌخ :  222  2223/1/23تىخالد دمحم جمال الدٌن حسن  سارى ح -  22

 12233برلم       22222212، تارٌخ :  222  2223/1/23خالد دمحم جمال الدٌن حسن  سارى حتى -  32

 22363برلم       22222212، تارٌخ :  221  2224/6/25وائل شعبان محمود العوضى  سارى حتى -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22252برلم       22222212، تارٌخ :  232  2224/2/12سارى حتى   دمحم مجدى احمد دمحم -  32

 21122برلم       22222211، تارٌخ :  266  2224/2/2خالد دمحم عبدالسالم عبدالرحمن  سارى حتى -  33

 13231برلم       22222211، تارٌخ :  232تامر دمحم السٌد طه     -  34

 13553برلم       22222211، تارٌخ :  222  دمحم مجدى دمحم حنفى سلٌمان   -  35

 11252برلم       22222212، تارٌخ :  221اٌمن حسنى حسانٌن تركى     -  36

 11252برلم       22222212، تارٌخ :  222  2224/11/22اٌمن حسنى حسانٌن تركى  سارى حتى -  33

 2121برلم       22222212، تارٌخ :  223رمضان عبدهللا على موسى     -  32

 2123برلم       22222212، تارٌخ :  214  2221/5/22نبٌل دمحم دمحم سلطان  سارى حتى -  32

 21221برلم       22222213، تارٌخ :  231  2224/2/24مالن ادوارد مٌخائٌل رزق  سارى حتى -  42

 12322برلم       22222213، تارٌخ :  233  2224/4/12دمحم ابراهٌم ابو دنٌا  سارى حتىاسامه  -  41

 11122برلم       22222213، تارٌخ :  212  2224/12/25مجدى نعٌم تماوى معوض  سارى حتى -  42

 11561برلم       22222216، تارٌخ :  266  2225/1/25بٌشوى سمٌر بشٌر ٌوسف  سارى حتى -  43

 22233برلم       22222216، تارٌخ :  233  2224/2/13عمرو عبدالمعطى عبدالرحمن مرزوق  سارى حتى -  44

 14253برلم       22222216، تارٌخ :  222  2221/1/5محمود حامد رجب دمحم  سارى حتى -  45

 12232  برلم     22222216، تارٌخ :  236  2224/2/22عاطف رمضان الهمه حسن  سارى حتى -  46

 2312برلم       22222216، تارٌخ :  232  2222/4/25عبدهللا فاروق محمود دمحم  سارى حتى -  43

 16322برلم       22222216، تارٌخ :  264  2222/4/12اٌهاب فولى احمد عبدالجلٌل  سارى حتى -  42

 11241برلم       22222216، تارٌخ :  244حنان حسن عبدالرازق حسن     -  42

 11241برلم       22222216، تارٌخ :  245حنان حسن عبدالرازق حسن     -  52

 13332برلم       22222213، تارٌخ :  1225  2222/11/1اشرف مصطفى مرزوق مصطفى  سارى حتى -  51

 11233برلم       22222213، تارٌخ :  1221  2224/12/12عبٌر عصام الدٌن رفعت توفٌك خلٌل  سارى حتى -  52

 12633برلم       22222213، تارٌخ :  225والء دمحم وهبه خلٌل مدكور     -  53

 22335برلم       22222213، تارٌخ :  1212  2224/4/21صابر احمد ابوالعال دروٌش  سارى حتى -  54

 12124برلم       22222213، تارٌخ :  1213  2224/2/2عماد مصطفى السٌد حسن  سارى حتى -  55

 13113برلم       22222213، تارٌخ :  221فولٌة ابراهٌم ابراهٌم المسٌدى     -  56

 21524برلم       22222212، تارٌخ :  1253  2224/12/16السٌد جالل احمد ابراهٌم  سارى حتى -  53

 22225برلم       22222212، تارٌخ :  1226  2225/3/15احمد اسماعٌل حسن حماد  سارى حتى -  52

 11362برلم       22222212، تارٌخ :  1242  2224/12/22دمحم جمال الدٌن دمحم دسولى  ساى حتى -  52
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 21322برلم       22222212، تارٌخ :  1223  2225/2/2تواب  سارى حتىهشام دمحم عبدالحلٌم واحمد دمحم عبدال -  53
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 1422برلم       22222222ٌوسف محمود وشركاه  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : دمحم  -  1

المجموعة الكٌماوٌة ٌوسف الموجى وشركاه  شطب الرهن التجارى الممٌد لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ :  -  2

 126برلم       22222223

عفٌفى وشرٌكته  تجدٌد لٌد الرهن التجارى لصالح بنن فٌصل االسالمى المصرى ، تارٌخ : ابراهٌم فاروق ابراهٌم  -  3

 2162برلم       22222211

برلم       22222211اولمبٌات للدعاٌة واالعالن  تجدٌد لٌد الرهن التجارى لصالح بنن فٌصل االسالمى المصرى ، تارٌخ :  -  4

2162 

 42برلم       22222213تجدٌد الرهن التجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :   عزام عوض دمحم زٌدان وشركاه -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


