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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن محل بٌع  192281برلم  25255252، لٌد فى  55555.555عصام عبد العال دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -( 2محل رلم ) -مصطفى كامل  -مساكن الضباط  94وتجهٌز وتمدٌم المأكوالت والمشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

عن محل بٌع  192281برلم  25255252، لٌد فى  55555.555رد ، رأس ماله ،  عصام عبد العال دمحم حسٌن  ، تاجر ف -  2

ونشاطه/ تجارة  -لسم المنشٌه  -شارع الباب األخضر  2وتجهٌز وتمدٌم المأكوالت والمشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

 2511/5/8وتارٌخ االفتتاح  -مصوؼات وتجاره احذٌه وخردوات وصناعه االحذٌه 

عن  252255برلم  25255253، لٌد فى  55555.555ٌر مجاهد دمحم سابك دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هد -  3

 526ترجمه و دورات تدربٌة فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه " بناء علً موافمة امنٌة واردة برلم 

 لسم -الدور الثانً  -الهانوفٌل  -شارع عٌد خٌرهللا  2، بجهة :  2518/12/4فً 

عن  252222برلم  25255211، لٌد فى  155555.555خالد اسماعٌل ابراهٌم التالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -اكتوبر  6اكتوبر شاطئ النخٌل خلؾ مدخل  6استؽالل نادي ترفٌهً واستثمار عماري فٌماعدا االنترنت ، بجهة : مدٌنه 

عن مكتب رحالت  252291برلم  25255212، لٌد فى  15555.555ر مفتاح عطٌه مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عم -  5

 لسم -لبلً الطرٌك نجع هواره خلؾ شركه الكهرباء الدور االرضً  21، بجهة : شارع مرؼم كٌلو 

عن  252913برلم  25255223ٌد فى ، ل 15555.555احمد اشرؾ خمٌس دروٌش مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -شارع الملن 2لطعه رلم 14بٌع بوٌات السٌارات ، بجهة : ام زؼٌو حوض عزبه البربري رلم 

برلم  25255225، لٌد فى  15555.555سعد عوض سعد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سعد لبٌع الزلط والرمل  -  2

 لسم -طرٌك اسكندرٌه مطروح امام معسكر الصاعمه  24بجهة : الكٌلو  عن بٌع مواد بناء زلط ورمل ، 252924

عن بٌع  252282برلم  25255219، لٌد فى  55555.555دمحم رضا عبداللطٌؾ وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

حصول علً التراخٌص مستلزمات كمبٌوتر وكامٌرات فٌماعدا كامٌرات الالسلكٌه و االمن والحراسه وخدمات االنترنت بعد ال

 -، بجهة : شارع الجمهورٌه امام مستودع الدلٌك بجوار لبٌب  2525/2/16فً  156الالزمه بناء علً موافمه امنٌه وارده برلم 

 لسم

عن تورٌد  252242برلم  25255253، لٌد فى  55555.555عمرو دمحم عبدالمعطً فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 لسم -شارع زاوٌة التالوي  2مان طازجة ، بجهة : لحوم و فراخ و اس

عن بٌع  252222برلم  25255215، لٌد فى  15555.555عزه عبداللطٌؾ خلٌل الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -مول الكٌس وان الهانوفٌل بحري  14مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

، لٌد فى  55555.555احمد جالل الشربٌنً العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -اٌة و االعالن الشربٌنً للدع -  11

إلٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه فٌما عدا  -عن دعاٌة و اعالن  252295برلم  25255212

 لسم -رع محمود فهمً النمراشً شا 66اصدار الصحؾ و المجالت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ ( ، بجهة : 

عن تعبئه  158293برلم  25255213، لٌد فى  25555.555حازم محمود  عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -البكباشً العٌسوي  16شارع فاروق عبد الوهاب من  15وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه وعطارة ، بجهة : محل  

عن تعبئه  158293برلم  25255213، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حازم محمود  عبد الفتاح  -  13

و  2552/4/9لسم المنشٌة و نشاطه / عطارة و تارٌخ االفتتاح  -شارع سوق العطارٌن  41وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه وعطارة ، بجهة : 

 دائم 158293ممٌد برلم 
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 252953برلم  25255218، لٌد فى  12555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبدالمولً عبدالرحمن عبدالحفٌظ  ، ت -  14

 لسم - 1بحري طرٌك اسكندرٌة مطروح اول شارع الشٌخ حامد محل  26.5عن مكافحة حشرات ، بجهة : الكٌلو 

ن ادوات ع 252933برلم  25255222، لٌد فى  15555.555عزت دمحم علً ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم - 5د  15شارع موسً الكاظم متفرع من شارع جعفر شمة  11منزلٌة ، بجهة : 

عن تجاره عالفه  252265برلم  25255255، لٌد فى  12555.555فاروق دمحم مسعود لواج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -، بجهة : شارع مسجد الطاهره العامرٌه امام كوفً شوب بشره خٌر 

عن  252265برلم  25255258، لٌد فى  555555.555سعٌد عبدالمنعم محمود عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

شارع  14( ، بجهة :  18و المجموعة  6من المجموعة  36تجارة عوادم المشة و مالبس و عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 لسم -مطل علً شارع الجلخانه  9الجزائر محل رلم 

عن مماوالت  252221برلم  25255215، لٌد فى  155555.555طلبه احمد ابراهٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -كهربائٌه وتركٌبات ، بجهة : نجع حفٌظ بجوار مصنع الرخام 

برلم  25255223فى  ، لٌد 15555.555حسام الدٌن ممدوح محمود ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 لسم -عن صٌانه لطع مٌكانٌكٌه ، بجهة : شارع صٌدلٌه نمره خلؾ صٌدلٌه نمره ثانً عمار ٌمٌن ابو ٌوسؾ  252916

عن  252298برلم  25255216، لٌد فى  25555.555حسام الدٌن مصطفً دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -رٌة مطروح بجوار دمحم رزق لمطع الؽٌار السٌارات ملن ٌحًٌ مصطفً محمود كامل مطعم ، بجهة : بحري طرٌك اسكند

عن خدمات  252284برلم  25255212، لٌد فى  15555.555احمد دمحم سٌد احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -محمول ، بجهة : شارع لصر الموٌري الهانوفٌل 

عن  252956برلم  25255218، لٌد فى  55555.555اهٌم البٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً دمحم اٌوب ابر -  22

 لسم -شارع اٌزٌس  31مطعم تٌن اواي ، بجهة : 

عن بٌع  252922برلم  25255224، لٌد فى  12555.555احمد بسٌونً دمحم مصطفً فرٌج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -ابو ورده شارع  22منظفات ، بجهة : 

عن  252935برلم  25255222، لٌد فى  12555.555باسم السٌد محمود الدسولً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -محطة الرمل  -شارع دمحم رأفت  12مستلزمات طبٌة ) فٌماعدا االدوٌة ( ، بجهة : 

عن  252254برلم  25255254، لٌد فى  12555.555اله ،  فاٌزة احمد عبدالمنعم احمد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس م -  25

 لسم-شارع االتحاد 62بوٌات وحداٌد ، بجهة : 

عن تجاره  252292برلم  25255212، لٌد فى  55555.555عصام عبد الحى سعد هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم - 222س  وحده رلم ابً العبا 2وتورٌد االعالؾ ، بجهة : شارع المبنً االداري رلم 

عن مطعم ،  252281برلم  25255212، لٌد فى  15555.555ٌاسر نوح رشوان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -بجهة : ابوٌوسؾ شارع الحدٌد والصلب امام مسجد الهادي برج الرٌان 

عن  252288برلم  25255218، لٌد فى  155555.555مصطفً دمحم احمد احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

مكتب مماوالت و اعمال الصٌانة الشامله فً ذات المجال و صٌانة االالت و المعدات البترولٌة و الخزانات و المحركات المٌكانٌكٌة 

كهرمٌكانٌكٌة و التورٌدات فً ذات المجال و جمٌع التورٌدات الصناعٌة و الزراعٌه و تورٌدات الخفٌفة و الثمٌلة و المحركات ال

المواد الؽذائٌة و االعالؾ و تورٌدات المواد الؽذائٌة و االعالؾ و تورٌدات المعدات و االالت المستخدمه فً مجال البترول و 

فر و التنمٌب ، بجهة : اخر شارع مسجد ابو طاسه بجوار جزارة التركً التعدٌن و الصناعات المكمله و الصناعات المكمله عدا الح

 لسم -

عن بٌع  252912برلم  25255223، لٌد فى  12555.555حلمً ابراهٌم كامل عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم -ادوات صحٌه ، بجهة : ابوٌوسؾ شارع مسجد بدر خلؾ الشامً 
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عن تجارة  252952برلم  25255218، لٌد فى  15555.555م دمحم المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامً عبدالرحٌ -  35

 لسم -الصبحٌه  2الخردوات و المالبس تجزئه ، بجهة : شارع العمده محل رلم 

مكوجً عن  252926برلم  25255226، لٌد فى  15555.555امل عبد الرحمن نصر نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -، بجهة : البٌطاش شارع عالم تماطع شارع سعد زؼلول بجوار المسجد 

عن تعبئه  252935برلم  25255226، لٌد فى  12555.555باسم عبدالمعطى عٌد مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

شارع الصفا بعد ؼرفه الكهرباء ثانى  -بحرى الطرٌك  22.5وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح الكٌلو 

 لسم -شارع بجوار صٌدلٌه امانى 

عن بٌع عسل  252929برلم  25255226، لٌد فى  55555.555والء سعد عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

: الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌه مطروح لبلً النحل ومنتجاته والتعبئه والتؽلٌؾ والتوزٌع والبماله الجافه واالعشاب الطبٌعٌه ، بجهة 

 لسم -امام مصوؼات دمحم ونبٌل 

 252958برلم  25255225، لٌد فى  55555.555ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم حسن جمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

من طرٌك اسكندرٌة الماهرة عن تجارة و تصنٌع االخشاب ، بجهة : طرٌك ام زؼٌو وصله الزراعى البحرى ام ازؼٌو الواصل 

 لسم -الصحراوى من طرق اسكندرٌة مطروح الصحراوى بملن الطالب 

عن تصلٌح  252914برلم  25255223، لٌد فى  15555.555مٌالد بطرس داوود بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -جٌده اسعد مالبس ، بجهة : زاوٌة عبدالمادر لبلً السكه الحدٌد شارع فرن عطٌه بجوار م

، لٌد فى  155555.555مصطفى دمحم عثمان راضى الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الطوخى للمماوالت والتورٌدات  -  36

 لسم -شارع محمود مصطفى عسل  42عن مماوالت وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة :  252921برلم  25255224

عن  252246برلم  25255253، لٌد فى  55555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  صالح سالم منصور ابوخزٌم  ، ت -  32

 لسم -شارع النصر  6مماوالت نمل بسٌارات الؽٌر ، بجهة : 

عن  252959برلم  25255218، لٌد فى  15555.555علً السٌد رجب صٌام عبادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -الدور االرضً  -تنظٌم حاره الجزاٌرلً  1شارع راس التٌن و  151لباردة ، بجهة : كافتٌرٌا لتمدٌم المشروبات الساخنة و ا

عن بٌع  252925برلم  25255224، لٌد فى  15555.555رٌهام عادل احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم - 9نادي المضاة محل رلم  -شارع الرصافه  5مستلزمات طبٌه من تصنٌع الؽٌر ، بجهة : 

عن  185991برلم  25255255، لٌد فى  55555.555فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 تصنٌع اكواب و اطباق بالستٌن و كرتون ، بجهة : برج العرب الجدٌدة طرٌك الساحل برج العرب

عن  185991برلم  25255255، لٌد فى  55555.555اله ،  فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى  ، تاجر فرد ، رأس م -  41

لسم الرمل و نشاطه / عموم  -شارع منشٌة الزهراء من احمد ابو سلٌمان   33تصنٌع اكواب و اطباق بالستٌن و كرتون ، بجهة : 

و ممٌد برلم  2515/11/25االستٌراد و التصدٌر و ادارة منشأت و فنادق و كافترٌات و توزٌع مواد ؼذائٌة و تارٌخ االفتتاح 

 دائم 185991

عن لطع ؼٌار  199552برلم  25255215، لٌد فى  45555.555محمود دمحم على ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -سٌارات ، بجهة : البٌطاش تمسٌم لبضاٌا من الشارع الجدٌد امام مسجد الرحمن الرحٌم 

عن لطع ؼٌار  199552برلم  25255215، لٌد فى  45555.555رد ، رأس ماله ،  محمود دمحم على ؼنٌم  ، تاجر ف -  43

و  2511/8/15لسم الدخٌلة و نشاطه / كوفى شوب و تارٌخ الترخٌص  -البٌطاش  -مساكن االندلس والحجاز  5سٌارات ، بجهة : 

 دائم 199552ممٌد برلم 

عن ورشة نجارة  252229برلم  25255211، لٌد فى  12555.555احالم جابر علً حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم-، بجهة : زاوٌه عبدالمادر شارع السبع بنات بحري السكه الحدٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع لطع  252224برلم  25255215، لٌد فى  5555.555احمد علً ابراهٌم علً عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لسم - 3شارع لنال المحمودٌه محل رلم  342ؼٌار سٌارات استعمال ، بجهة : 

عن مكتب  252252برلم  25255255، لٌد فى  15555.555اسماء منصور حسٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -رحالت ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه خلؾ المعهد الدٌنً بجوار شركه ابن سٌنا لالدوٌه 

عن مكتب  252258برلم  25255255، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  منٌر محمود عثمان سلٌمان  ،  -  42

 لسم -رحالت ، بجهة : شارع المرسً متفرع من العمده ناصٌه شارع مكه والمدٌنه الصبحٌه 

عن بٌع نجؾ ،  252299برلم  25255216، لٌد فى  5555.555رضا عطٌه السٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم -شارع احمد حبٌب  1جهة : ب

عن بٌع  122546برلم  25255225، لٌد فى  5555.555مرسى عبد العال مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -شارع الجزائر  32الكائن بالعمار رلم  6زٌوت ، بجهة : المحل رلم 

عن بٌع  122546برلم  25255225، لٌد فى  5555.555له ،  مرسى عبد العال مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  55

 122546و ممٌد برلم  2559/3/3لسم اللبان و نشاطه / مماوالت نمل و تارٌخ االفتتاح  -شارع الماضى سند  1زٌوت ، بجهة : 

 دائم

عن  252911برلم  25255223، لٌد فى  15555.555عاصم عبدالوهاب سعٌد دمحم الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -ورشة تصنٌع و تمطٌع رخام ، بجهة : الدرٌسة خلؾ مصنع البطاطٌن 

عن استٌراد و  162293برلم  25255224، لٌد فى  555555.555خمٌس جمعه ؼٌث جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

لسم  -زاوٌة عبدالمادر  6مساكن مبارن محل رلم 152( ، بجهة :  18و المجموعة  6من المجموعة  36تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 دائم 162293و لٌد برلم  2555/1/19العامرٌة و نشاطه / مركز اتصاالت )سنترال( و تارٌخ االفتتاح 

عن استٌراد و  162293برلم  25255224، لٌد فى  555555.555خمٌس جمعه ؼٌث جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

مرؼم امام مدخل  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة  23( ، بجهة : الكٌلو  18و المجموعة  6من المجموعة  36عدا الفمرة تصدٌر ) فٌما 

 لسم -عبدالمادر الدور االول و بجوار بنزٌنه موبٌل 

ت عن خردوا 252923برلم  25255225، لٌد فى  5555.555احمد رمضان دمحم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -شارع النصر  5، بجهة : 

عن  252251برلم  25255253، لٌد فى  15555.555البٌر وجٌه صادق عبده واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -موالي دمحم  5تجارة المشة بالجملة ، بجهة : امام 

عن بٌع  252259برلم  25255255، لٌد فى  15555.555ابراهٌم فواز عبدالحافظ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -شارع االمٌر لؤلؤ الوردٌان  68واصالح االطارات الكاوتشون ، بجهة : 

برلم  25255212، لٌد فى  155555.555دمحم علً حسن عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الحسن للمماوالت  -  52

 لسم -وادي الممر  -عن مماوالت عامة ، بجهة : شمة دور اول شارع التوحٌد خلؾ االسمنت  252228

عن خردوات ،  252912برلم  25255223، لٌد فى  15555.555فرٌد توفٌك حنا رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -شارع عمرو بن كلثوم  12بجهة : 

عن بٌع لطع  252289برلم  25255219، لٌد فى  15555.555دمحم لطفً دمحم احمد عشٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع الشجر زاوٌة عبدالمادر شارع امام ممهً موصالح امام مسجد الرحمه 

عن بماله  252283برلم  25255212، لٌد فى  25555.555،  محمود دمحم منصور عبدالصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  65

 لسم -الهانوفٌل  -عماره حسن  -امام كافٌترٌا ابو الؽٌط  -جمله ، بجهة : شارع االسراء من الكومى 

عن مصنع  252922برلم  25255226، لٌد فى  12555.555رامى مكرم صادق حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -بالستٌن ، بجهة : زاوٌه عبد المادر بحري السكه الحدٌد بحري المصرؾ مصنع جرجس  لتصنٌع عبوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  252252برلم  25255253، لٌد فى  15555.555عاصم احمد احمد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -مفروشات ، بجهة : مساكن الحدٌد و الصلب ابوٌوسؾ 

 252225برلم  25255215، لٌد فى  15555.555ر عٌد حجازي دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نص -نصر للنمل  -  63

 لسم -المباري  -شارع النظام  115عن مكتب نمل ، بجهة : 

عن تنمٌه مهارات  252268برلم  25255258، لٌد فى  55555.555نعمه ابراهٌم على سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

،  2525/2/4فى  66عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناًء على موافمه امنٌه وارد برلم  أطفال فٌما

 لسم -الوردٌان  -شارع ابن سالم  39بجهة : 

عن مخبز و  252915برلم  25255225، لٌد فى  15555.555مصطفً حسن دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -شارع بوالٌنو  39ة : حلوٌات ، بجه

عن بٌع و  252955برلم  25255218، لٌد فى  15555.555احمد ٌاسر فؤاد سٌد احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -شارع العاضد  2تجهٌز المشروبات الساخنة و الباردة ، بجهة : 

عن صٌدلٌة  252931برلم  25255222، لٌد فى  15555.555سحر حسن عبدالرحٌم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -دمحم الكلزه  52، بجهة : 

عن بٌع و  252934برلم  25255222، لٌد فى  25555.555دمحم السٌد امٌن خطاب عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -ً المطل علً شارع المتم 1شارع سٌدي نصرالدٌن عمار رلم  55شراء خرده ، بجهة : 

عن بالي  252253برلم  25255254، لٌد فى  55555.555اسالم دمحم عابدٌن عمر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

استٌشن و تمدٌم مشروبات ) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح 

 لسم -الدور االول اعلً محمصه اوالد كامل  -ٌل بحري امام مدرسة دمحم نجٌب الهانوف

عن بٌع و  252266برلم  25255258، لٌد فى  12555.555مصطفً دمحم حافظ الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -شارع النبراوي  2توزٌع مواد ؼذائٌة و حلوٌات جمله ، بجهة : 

عن مكتب  252226برلم  25255211، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  جابر دسولً احمد ابراهٌم  ، تاجر  -  21

 لسم-ؼٌط العنب  -شارع الرٌؾ  158رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد  252294برلم  25255212، لٌد فى  15555.555عٌد رمضان ابراهٌم لناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم-شارع السفٌر ابو شادي ابوٌوسؾ واصالح المستلزمات الطبٌه ، بجهة : اول 

عن  252952برلم  25255218، لٌد فى  25555.555رضا لطب دمحم على حسٌن الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -شارع حمدى السباعى من شارع الخلفاء الراشدٌن  12 -عطاره ، بجهة : الهانوفٌل 

عن  252925برلم  25255225، لٌد فى  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن عبد الفتاح مدنً السٌد مكاوي   -  24

 لسم -شارع الزهري من الخدٌوي  8مكتب رحالت ، بجهة : 

عن تجاره  252264برلم  25255256، لٌد فى  12555.555امٌر مختار حسن دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -بجهة : شارع االصدلاء الهانوفٌل  مالبس فٌماعدا المالبس العسكرٌه ،

عن بٌع مالبس )  125943برلم  25255215، لٌد فى  5555.555احمد السٌد دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -جلٌم  -تنظٌم شارع طرٌك الجٌش  365ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس )  125943برلم  25255215، لٌد فى  5555.555رأس ماله ،   احمد السٌد دمحم سعد  ، تاجر فرد ، -  22

ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : اول شارع شمال متفرع من شارع لصر الموٌرى من شارع الهانوفٌل الرئٌسى بجوار مسجد 

 دائم 125943ة و ممٌد برلم لسم الدخٌلة و نشاطه / مصنع مالبس جاهز-(2الهدى عماره الجوهره المصر عماره عمار )

عن خردوات ، بجهة  252293برلم  25255212، لٌد فى  15555.555منً دمحم دٌاب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -شارع السالم بجوار مسجد التموي الهانوفٌل  13: شمه بالدور االول علوي عماره رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تعبئة و  252285برلم  25255216، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  حمدي محمود عبدهللا اٌوب  ، تاجر  -  28

 لسم -شارع زهره المصور من شارع مسجد التنعٌم  4تؽلٌؾ منتجات لحوم مجمدة لحساب الؽٌر ، بجهة : ابٌس المرٌة العاشره 

 252249برلم  25255253ٌد فى ، ل 12555.555مرلص جرجس رٌاض بسالً عبدالشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم -شارع محرم  88عن بٌع و صٌانة ماكٌنات تصوٌر ، بجهة : 

 252256برلم  25255255، لٌد فى  15555.555دمحم حسن وهبه محمود ٌوسؾ عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -شارع راس التٌن  129عن بٌع اكسسوارات موباٌل ، بجهة : 

عن بوفٌه ، بجهة :  252262برلم  25255258، لٌد فى  15555.555لً متولً علً فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  92

 لسم -بجوار مساكن عبدالمادر 

عن مكتب  252282برلم  25255212، لٌد فى  155555.555احمد دمحم عبدالداٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -باب العبٌد  مماوالت ، بجهة : ابٌس

عن  252951برلم  25255218، لٌد فى  1555.555فتحً سٌؾ الدٌن سلٌمان عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 لسم -شارع الروضة تماطع ابن سٌدون  13مكتب تورٌد ادوات نظافة ) فٌما عدا تورٌد العماله ( ، بجهة : 

عن  252955برلم  25255218، لٌد فى  55555.555دمحم محمود السٌد عبدالحمٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 -االزرٌطه  -شارع دٌنولراط  4تصوٌر مستندات ) فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 لسم

 ــــــــــــــــــــــ    

 ركات  لٌود ش  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لاسم دمحم ابوالماسم و شركاه   شركة  ،  مدرسة خاصة ) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (   -  1

، عن مدرسة خاصة ) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد  252255برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

 لسم -اكتوبر  6شارع التأمٌن متفرع من شارع الساحل بجوار مدٌنة  25.5علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : الكٌلو  الحصول

،لٌدت فى  125555.555شركة رامً حازم انور و شركاه   شركة  ،  عموم تورٌدات للمواد الؽذائٌة  ،رأس مالها    -  2

 لسم -الصبحٌة  -شارع المرسً من العمدة  45اد الؽذائٌة ، بجهة : ، عن عموم تورٌدات للمو 252261برلم  25255255

 25255218،لٌدت فى  155555.555جمال ابراهٌم عبدالمعبود و شركاه   شركة  ،  شحن و نمل دولً   ،رأس مالها    -  3

 لسم - 951شارع النصر شمة  19، عن شحن و نمل دولً ، بجهة :  252954برلم 

ل الدٌن دمحم شاهٌن و شركاه   شركة  ،  بٌع المنتجات الجلدٌة و االحذٌة و بٌع لوازم االحذٌة  ،رأس مالها   شركة دمحم جما -  4

 16، عن بٌع المنتجات الجلدٌة و االحذٌة و بٌع لوازم االحذٌة ، بجهة :  252269برلم  25255258،لٌدت فى  15555.555

 لسم -شارع الشهداء 

، عن بوفٌه  252918برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555شركة  ،  بوفٌه  ،رأس مالها   ورثه صدلً دمحم حسن    -  5

 لسم -شارع ابن خلدون  62، بجهة : 

عنهم / نٌفٌن نبٌل هارون وشركاها   شركة  ،  مطعم لتمدٌم المأكوالت والمشروبات  ،رأس  -ورثه / سامٌه حكٌم جرجس -  6

، عن مطعم لتمدٌم المأكوالت والمشروبات ، بجهة : المحل الكائن /  252263برلم  25255256،لٌدت فى  2555.555مالها   

 محطه الرمل -شارع فخرى باشا  4 -ٌولٌو الكورنٌش سابماً  26طرٌك  93



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  15555.555وائل فخرالدٌن عربان و شرٌكه   شركة  ،  تصنٌع اضافات االعالؾ لدي الؽٌر  ،رأس مالها    -  2

شارع اٌمن حامد شرق ابوتالت  421، عن تصنٌع اضافات االعالؾ لدي الؽٌر ، بجهة : لطعة رلم  252919برلم  25255224

 لسم -تمسٌم معلمٌن ابوحمص 

،  252285برلم  25255219،لٌدت فى  155555.555دمحم صالح و شركاه   شركة  ،  االحذٌة الرٌاضٌة  ،رأس مالها    -  9

 لسم -شارع دمحم طلعت نعمان و ابن زنكً  3بجهة :  عن االحذٌة الرٌاضٌة ،

محمود عبدالمنعم حنفً و شركاه   شركة  ،  التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و تحضٌر و تجهٌز المأكوالت و المشروبات   -  8

و تجهٌز  ، عن التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و تحضٌر 252292برلم  25255216،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها   

 لسم -شاطئ النخٌل  56/  32عماره  14المأكوالت و المشروبات ، بجهة : شارع 

برلم  25255222،لٌدت فى  19555.555احمد دمحم جوده دمحم المصري و شرٌكه   شركة  ،  تحؾ و نجؾ  ،رأس مالها    -  15

 لسم -الشٌخ علً اللٌثً  شارع سبا و شارع 6عمار رلم  1، عن تحؾ و نجؾ ، بجهة : محل رلم  252932

و  1891لسنة  138رشا فاروق عبدالسالم و شركاها   شركة  ،   المٌام بخدمات المشروعات التعلٌمٌة طبما للمانون رلم  -  11

اللوائح المنفذه له  والامه تشؽٌل مدرسه خاصه ) و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه و فٌما عدا االنترنت (   ،رأس مالها   

لسنة  138، عن المٌام بخدمات المشروعات التعلٌمٌة طبما للمانون رلم  252915برلم  25255223،لٌدت فى  25555.555

و اللوائح المنفذه له  والامه تشؽٌل مدرسه خاصه ) و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه و فٌما عدا االنترنت ( ، بجهة :  1891

 لسم -العام العجمً البٌطاش لبلً جوار جراج هٌئة النمل 

  ROVسعٌد عامر وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال الؽطس التجاري والتركٌبات البحرٌه والمساحه البحرٌه والتصوٌر االلً  -  12

واعمال المنصات البحرٌه والدهانات البحرٌه فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه   ،رأس مالها   

، عن المٌام باعمال الؽطس التجاري والتركٌبات البحرٌه والمساحه  252928برلم  25255226،لٌدت فى  255555.555

واعمال المنصات البحرٌه والدهانات البحرٌه فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً   ROVالبحرٌه والتصوٌر االلً 

 لسم -البٌطاش -ي شارع عمٌد طٌار / عوض عبد العزٌز الدور الثالث علو 15التراخٌص الالزمه ، بجهة : شمه رلم 

سامً دمحم جمال الدٌن وشرٌكه   شركة  ،  التخلٌص الجمركً والنمل لحساب الؽٌر مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه    -  13

مع الجهات  ، عن التخلٌص الجمركً والنمل لحساب الؽٌر 252248برلم  25255253،لٌدت فى  5555.555،رأس مالها   

 -الملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : الشمه الكائنه بالدور العاشر بالعمار الكائن البٌطاش بٌانكً شارع االربعٌن برج لصر الوعد 

 لسم

باسم سالم انور الجمال و شرٌكه   شركة  ،  عموم التسوٌك و ادارة المشروعات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و  -  14

 55555.555لدٌنٌة و المصاحؾ و فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (  ،رأس مالها   الكتب ا

، عن عموم التسوٌك و ادارة المشروعات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و الكتب  252225برلم  25255215،لٌدت فى 

الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : الشمة الدور االول علوي شمال الدٌنٌة و المصاحؾ و فٌما عدا خدمات االنترنت بعد 

 لسم - 2السلم العمار الكائن شارع ابوتالت الرئٌسً شمة رلم 

 65555.555رتٌبه ٌحً دمحم محسن وشركاها   شركة  ،  المٌام باعمال تورٌدات مواد البناء والتركٌبات   ،رأس مالها    -  15

، عن المٌام باعمال تورٌدات مواد البناء والتركٌبات ، بجهة : المحلٌن الكائنان بالعمار  252296برلم  25255212،لٌدت فى 

 لسم -شارع كورنٌش الدخٌله بالشارع الجانبً بالدخٌله البحرٌه  25الكائن 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تارٌخ    153923حمادى على احمد بخٌت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    186423محمود احمد كامل دمحم دمحم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطب بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255258، وفى تارٌخ    128622صبرى احمد صابر خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255258، وفى تارٌخ    163622نشأت متٌاس دمٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255216وفى تارٌخ  ،   196856منى احمد عبد المعطى سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    183813نادٌه طارق شولى صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    144414اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد فوزى احمد مصطفى  ،  ت   - 2

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255212، وفى تارٌخ    159592دمحم علً دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 ٌابامر محو بسبب ترن التجارة نهائ

تم محو/شطب    25255219، وفى تارٌخ    142633خالد محمود السٌد عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  الؽاء رئٌسً اخر

تم محو/شطب    25255219، وفى تارٌخ    183685مبروكه شرؾ سلٌمان عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ر محو بسبب ترن التجارة نهائٌاالسجل  شطب بام

تم محو/شطب السجل  شطب    25255222، وفى تارٌخ    81623عاٌده ؼالً نسٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 بسبب وفاة التاجر وكون الورثة شركة توصٌة بسٌطة

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    255122دمحم احمد دمحم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 إلؽاء الفرع

تم    25255226، وفى تارٌخ    195964كٌرلس مٌخائٌل رزق سلٌمان ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    189142ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد حسن ابراهٌم علً شعالن  ،  تاج   - 14

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   25255252وفً تارٌخ ،   162268برلم ٌحًٌ زكرٌا عبده عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -ٌحًٌ ترافل للرحالت  -  1

 جنٌه   12555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   162268ٌحًٌ زكرٌا عبده عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -عدل الً/ ٌحًٌ تورز للرحالت  -  2

 جنٌه   12555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال  25255252

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   162268ٌحًٌ زكرٌا عبده عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   12555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   192281عال دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عصام عبد ال -  4

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  25255252وفً تارٌخ ،   168591محمود ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255253وفً تارٌخ ،   198283ٌاسر البرنس السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   191421دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى "مؤسسه الزواوى للتعبئه والتؽلٌؾ"  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255253

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255253وفً تارٌخ ،   122991رلم احمد دمحم مسعد كنفاش  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  9

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   194355دمحم لبارى دمحم حسٌن حبش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حبش لخدمات النمل  -  8

 جنٌه   155555.555م تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ت  25255254تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس   25255254وفً تارٌخ ،   194355دمحم لبارى دمحم حسٌن حبش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -حبش للنمل -  15

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   143569عادل دمحم عبد السالم الدمٌاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255تارٌخ ، وفً   125514حسن حسٌب حسن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255256وفً تارٌخ ،   194511هشام فتحى دمحم دمحم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255258وفً تارٌخ ،   124154احمد فتحى مصطفى النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   12555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255258وفً تارٌخ ،   124123عربى دمحم عبد العزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255215وفً تارٌخ ،   185525دمحم فتحى احمد عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215ارٌخ ، وفً ت  183492حسنى احمد احمد البسطوٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   183492حسنى احمد احمد البسطوٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   155555.555ه ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255215وفً تارٌخ ،   122512دمحم على حسٌن ؼزالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211فً تارٌخ ، و  164659خمٌس كامل عبدالرحٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   142195احمد فؤاد دمحم جالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   124391عماد دمحم سنوسً محمود صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255212وفً تارٌخ ،   186453فتحى السٌد حسٌن عمران محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255213وفً تارٌخ ،   185245مروان علً دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   255555.555أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   25255213وفً تارٌخ ،   182561ضاحى السٌد على محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   192688دمحم صالح ٌوسؾ رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   162316منصور محمود دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   55555.555اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   195252شعبان رزق شعبان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255216وفً تارٌخ ،   165261والء الدٌن دمحم خمٌس شمس الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   183445اشرؾ عبد السمٌع زكى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   155555.555لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   158254كامل زكً عٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25255212وفً تارٌخ ،   85845دمحم السٌد الدهبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255212وفً تارٌخ ،   85845ٌصحح  لٌصبح )دمحم السٌد دمحم الدهبى(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   555555.555أس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   151255دمحم مستور جمعه مفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   166681،، سبك لٌده برلم  احمد عاصم دمحم دمحم الحنفً  تاجر فرد -  35

 جنٌه   25555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255219وفً تارٌخ ،   199485كامل حافظ عبد المجٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   2555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255219وفً تارٌخ ،   196543دمحم فوزى حسن مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255219وفً تارٌخ ،   192225فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد دمحم ابراهٌم مصطفى  تاجر -  39

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   122816دمحم عادل سالمة لتجارة لطع ؼٌار السٌارات ) دمحم عادل دمحم احمد سالمه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255218ٌخ ، تار

تم تعدٌل   25255218وفً تارٌخ ،   252569مسعد صالح علً عٌد الجالً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -عطارة مسعد  -  45

 جنٌه   55555.555صبح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   25255218وفً تارٌخ ،   185462احمد دمحم حرب دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255218وفً تارٌخ ،   152222محمود عبد السالم عطا هللا جنٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   255555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255225وفً تارٌخ ،   162559ضاحً احمد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255225وفً تارٌخ ،   194194عبد الناصر متولى ابراهٌم الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25555.555، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255223وفً تارٌخ ،   198195أحمد السٌد أحمد عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255224وفً تارٌخ ،   192848عبد المنعم ابراهٌم ابو الفتح على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255224وفً تارٌخ ،   185521شٌماء عبد الحمٌد محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   25555.555مال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255224وفً تارٌخ ،   165886دمحم احمد انور احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255224وفً تارٌخ ،   126251م دمحم احمد عمار عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  48

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   126251دمحم احمد عمار عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل اإلسم التجارى/ عمار للنمل بالسٌارات  -  55

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس   25255224

سٌؾ هللا السٌد علً عبد النبً ) منشاه  -اضافه االسم التجاري الً / مؤسسه سٌؾ هللا للتجاره والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌه  -  51

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس   25255226وفً تارٌخ ،   122339فردٌه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   25555.555المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   122339سٌؾ هللا السٌد على عبد النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   25555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   198623وائل عبد الجٌد عبد البارى نعٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255226تارٌخ ،  وفً  155523دمحم السٌد احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   129259السعٌد عبد النبى احمد احمدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   25555.555رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255226وفً تارٌخ ،   193181حسن حامد خلؾ وافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ن حامد خلؾ وافى عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حس -تعدٌل االسم التجارى الى حسن حامد خلؾ لتاجٌر المعدات  -  52

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25255226وفً تارٌخ ،   193181

 جنٌه   255555.555،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   25255222وفً تارٌخ ،   165829خالد دمحم احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255222وفً تارٌخ ،   122353اراكٌركور طابا كٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255222وفً تارٌخ ،   152432كارم للمنتجات الجلدٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  192281 حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام عبد العال دمحم -  1

 لسم  -( 2محل رلم ) -مصطفى كامل  -مساكن الضباط  94الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25255252وفً تارٌخ  192281عصام عبد العال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -ونشاطه/ تجارة مصوؼات وتجاره احذٌه وخردوات وصناعه االحذٌه  -لسم المنشٌه  -شارع الباب األخضر  2الـتأشٌر:   ، 

  2511/5/8وتارٌخ االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  192281عصام عبد العال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

ونشاطه/ محل  -لسم سٌدى جابر  -(2محل رلم) -مصطفى كامل  -مساكن الضباط  94شٌر:   ، افتتاح رئٌسً آخر الكائن فى / الـتأ

ولٌد  2525/2/2فى  929اودع برلم  - 55555ورأس ماله/  -بٌع وتجهٌز وتمدٌم المأكوالت والمشروبات الساخنه والبارده 

 دائم  192281

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  252255بدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمؤمن دمحم ع -  4

و لٌد برلم  966لسم العامرٌة و اودع برلم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / زاوٌة عبدالمادر شارع مسجد السالم بجوار البوسته 

 دائم 252255تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  252242، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم عبدالمعطً فرج  -  5

 لسم  -شارع زاوٌة التالوي  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  252252عاصم احمد احمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -د و الصلب ابوٌوسؾ الـتأشٌر:   ، مساكن الحدٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  252251البٌر وجٌه صادق عبده واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -موالي دمحم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل  25255253وفً تارٌخ  252249مرلص جرجس رٌاض بسالً عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -شارع محرم  88العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 25255253وفً تارٌخ  252255هدٌر مجاهد دمحم سابك دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم  -الدور الثانً  -الهانوفٌل  -شارع عٌد خٌرهللا  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  252246صالح سالم منصور ابوخزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -شارع النصر  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  122652، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد دمحم عبد الرحمن اسماعٌل -  11

 لسم  -الحضرة الجدٌدة  -شارع الزهور  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تارٌخ  وفً 191421دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الزواوى لعموم التورٌدات  -  12

لٌصبح  2514/5/14فً  3842تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زٌادة راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم  25255253

 جنٌة ) اثنان ملٌون جنٌة ( 2555555/ 

 

وفً تارٌخ  191421دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الزواوى لتجارة المواد الؽذائٌة  -  13

لٌصبح  2514/5/14فً  3842تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زٌادة راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم  25255253

 جنٌة ) اثنان ملٌون جنٌة ( 2555555/ 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  25255253وفً تارٌخ  252255دمحم عبدالمؤمن دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر شارع مسجد السالم بجوار البوسته 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  255851ابراهٌم علً ابراهٌم عبد المؽٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 دائم  255851و لٌد برلم تابع  839لسم محرم بن و اودع برلم  -شارع مسجد حجاج  32وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  252254فاٌزة احمد عبدالمنعم احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -شارع االتحاد 62وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  255851،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم علً ابراهٌم عبدالمؽٌث ، تاجر فرد -  12

 لسم -شارع مسجد حجاج  32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  252253اسالم دمحم عابدٌن عمر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -الدور االول اعلً محمصه اوالد كامل  -امام مدرسة دمحم نجٌب الهانوفٌل بحري الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  252252اسماء منصور حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 لسم  -الدوٌه الـتأشٌر:   ، الناصرٌه المدٌمه خلؾ المعهد الدٌنً بجوار شركه ابن سٌنا ل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  186552عمرو صالح على مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

و لٌد  853لسم الدخٌلة و اودع برلم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / خلؾ كازٌون شارع موازي لشارع جابر حافظ 

 ائم د 186552برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  185991فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة طرٌك الساحل برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255ً تارٌخ وف 185991فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

لسم الرمل و نشاطه / عموم االستٌراد و التصدٌر و ادارة  -شارع منشٌة الزهراء من احمد ابو سلٌمان   33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 دائم 185991و ممٌد برلم  2515/11/25منشأت و فنادق و كافترٌات و توزٌع مواد ؼذائٌة و تارٌخ االفتتاح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  185991ٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فر -  23

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / برج العرب الجدٌدة طرٌك الساحل برج العرب و نشاطه / تصنٌع اكواب و اطباق 

 دائم 185991و لٌد برلم تابع  895نٌها و اودع برلم بالستٌن و كرتون براس مال / خمسون الؾ ج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  186552عمرو صالح علً مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، خلؾ كازٌون شارع موازي لشارع جابر حافظ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  252258تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     منٌر محمود عثمان سلٌمان ، -  25

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع المرسً متفرع من العمده ناصٌه شارع مكه والمدٌنه الصبحٌه 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 25255255وفً تارٌخ  252265فاروق دمحم مسعود لواج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الطاهره العامرٌه امام كوفً شوب بشره خٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  252216دمحم احمد حسن عطٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

امام سوبر ماركت الٌاسمٌن امام اسمان  26على  5عمارة  4على  31الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان إلى / شاطئ النخٌل شارع 

 لسم  -البرنس 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  195629فاطمة حسنً دمحم دمحم المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم -شارع رحمً بن والذهبً  8وصؾ الـتأشٌر:   ، تؽٌر العنوان النشاط الً/ 

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  252256هبه محمود ٌوسؾ عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن و -  28

 لسم  -شارع راس التٌن  129العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  252216دمحم احمد حسن عطٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

امام سوبر ماركت الٌاسمٌن امام  26على  5عماره  4على  31شٌر:   ، تصحٌح عنوان نشاط الفرع / شاطئ النخٌل شارع الـتأ

 لسم -اسمان البرنس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  252259ابراهٌم فواز عبدالحافظ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -ارع االمٌر لؤلؤ الوردٌان ش 68الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  182496دمحم سلٌمان على دمحم العسالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -شارع لنال المحمودٌه عزبه الصبحٌه  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  126411،  سبك لٌده برلم    اسالم معوض دمحم حسن ، تاجر فرد  -  33

 لسم  -سٌدى بشر بحري  -شارع دمحم حسٌن من شارع خالد بن الولٌد  18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  164956اسمان رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -علً فرحات الزهٌري -  34

 15555ورأس ماله /  -شارع المعهد الدٌنً  بملن مجدى فرحات على  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً آخر / رشٌد 

 -ونشاطه / تصنٌع مخبوزات وحلوٌات  -عشرة آالؾ جنٌها الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256تارٌخ  وفً 252262محمود توفٌك دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -شمه  -الـتأشٌر:   ، مدخل الزراعٌٌن بجوار مدرسه شهداء الثوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  252264امٌر مختار حسن دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع االصدلاء الهانوفٌل 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 25255258وفً تارٌخ  131226مجدى  لمعى  خلٌل مٌرهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

السوق التجاري ملن  1لرٌه كازبٌانكا محل رلم  25الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان الكائن فً مطروح راس الحكمه الكٌلو 

 خمسه االؾ جنٌه الؼٌر5555/ ادم مجدي لمعً خلٌل ونشاطه كافٌترٌا وتٌن اواي براس مال  

تم تعدٌل العنوان ,  25255258وفً تارٌخ  252265د ،  سبك لٌده برلم    سعٌد عبدالمنعم محمود عبدالصمد ، تاجر فر -  39

 لسم  -مطل علً شارع الجلخانه  9شارع الجزائر محل رلم  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  252268نعمه ابراهٌم على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -الوردٌان  -شارع ابن سالم  39:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  252266مصطفً دمحم حافظ الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -شارع النبراوي  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  189551انجً فتحً زكً دمحم الهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -شارع دمحم الكلزه  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  124154احمد فتحى مصطفى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -الرمل المٌري  -دٌن ؼزي من شارع الدمحمٌة شارع كمال ال 2/  8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج الفرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  132225مبرون  عبدالؽفار عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

جمعٌه  246رلم من الوحده  15جزء  1الكائنه بالحوشه  14لطعه ارض رلم  - 12/9الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ابٌس 

 لسم  -االتحاد الزراعٌه بابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  189551انجً فتحً زكً دمحم الهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 دائم  189551ابع و لٌد برلم ت 1599لسم محرم بن و اودع برلم اٌداع  -شارع دمحم الكلزه  24الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255258وفً تارٌخ  252262علً متولً علً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -الـتأشٌر:   ، بجوار مساكن عبدالمادر 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25255215وفً تارٌخ  252221طلبه احمد ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  -الـتأشٌر:   ، نجع حفٌظ بجوار مصنع الرخام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  199552محمود دمحم على ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

لسم الدخٌلة و نشاطه  -الرحمن الرحٌم  الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / البٌطاش تمسٌم لبضاٌا من الشارع الجدٌد امام مسجد

 دائم  199552و لٌد برلم تابع  1115/ لطع ؼٌار السٌارات و راسماله / اربعون الؾ جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  199552محمود دمحم على ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لسم -اش تمسٌم لبضاٌا من الشارع الجدٌد امام مسجد الرحمن الرحٌم الـتأشٌر:   ، البٌط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  199552محمود دمحم على ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

و ممٌد  2511/8/15خ الترخٌص لسم الدخٌلة و نشاطه / كوفى شوب و تارٌ -البٌطاش  -مساكن االندلس والحجاز  5الـتأشٌر:   ، 

 دائم  199552برلم 

تم تعدٌل العنوان  25255215وفً تارٌخ  252225نصر عٌد حجازي دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -نصر للنمل  -  55

 لسم  -المباري  -شارع النظام  115, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  252222بك لٌده برلم    عزه عبداللطٌؾ خلٌل الجندي ، تاجر فرد ،  س -  51

 لسم  -مول الكٌس وان الهانوفٌل بحري  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  185991فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

و  895عنوان الرئٌسً االخر لٌصبح / برج العرب المدٌمه طرٌك الساحل برج العرب و المودع برلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح 

 دائم  185991الممٌد برلم تابع 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255215وفً تارٌخ  125943احمد السٌد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم -جلٌم  -ٌك الجٌش تنظٌم شارع طر 365، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255215وفً تارٌخ  125943احمد السٌد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

،  اول شارع شمال متفرع من شارع لصر الموٌرى من شارع الهانوفٌل الرئٌسى بجوار مسجد الهدى عماره الجوهره المصر 

 دائم 125943لسم الدخٌلة و نشاطه / مصنع مالبس جاهزة و ممٌد برلم -(2) عماره عمار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  252224احمد علً ابراهٌم علً عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  - 3شارع لنال المحمودٌه محل رلم  342الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255215وفً تارٌخ  125943سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد السٌد دمحم -  56

لسم الرمل و نشاطه بٌع مالبس و راس ماله / خمسة االؾ  -جلٌم  -تنظٌم شارع طرٌك الجٌش  365، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 ئم دا 125943و لٌد برلم تابع  1121جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  183893دمحم احمد سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -شارع اسحاق الندٌم  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  25255211وفً تارٌخ  183185احمد فرج احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم -الدور االرضً محل  -شارع سٌرهنن لوران  14شارع نور الدٌن و  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  183185احمد فرج احمد فرج حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

ولٌد برلم  1123لسم رمل واودع برلم -شارع سٌرهنلن لوران  14ر الدٌن و شارع نو 2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

 دائم  183185تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  252229احالم جابر علً حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم -الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر شارع السبع بنات بحري السكه الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  164659خمٌس كامل عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -الحضره الجدٌده  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / عزبه براوٌه ناصٌه الصبحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  252226لم    جابر دسولً احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  62

 لسم -ؼٌط العنب  -شارع الرٌؾ  158الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  252222خالد اسماعٌل ابراهٌم التالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  -اكتوبر  6ل خلؾ مدخل اكتوبر شاطئ النخٌ 6وصؾ الـتأشٌر:   ، مدٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  126915رضا ابراهٌم السٌد خفاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شالٌهات المكس بجوار كافٌترٌا لصر السلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  252291عمر مفتاح عطٌه مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -لبلً الطرٌك نجع هواره خلؾ شركه الكهرباء الدور االرضً  21الـتأشٌر:   ، شارع مرؼم كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  252294    عٌد رمضان ابراهٌم لناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  66

 لسم -الـتأشٌر:   ، اول شارع السفٌر ابو شادي ابوٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  252292عصام عبد الحى سعد هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم   - 222ابً العباس  وحده رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المبنً االداري رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255212وفً تارٌخ  252293منً دمحم دٌاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم  -شارع السالم بجوار مسجد التموي الهانوفٌل  13، شمه بالدور االول علوي عماره رلم 

وفً تارٌخ  252295احمد جالل الشربٌنً العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ة و االعالن الشربٌنً للدعاٌ -  68

 لسم  -شارع محمود فهمً النمراشً  66تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255212

تم تعدٌل  25255212ً تارٌخ وف 252228دمحم علً حسن عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الحسن للمماوالت  -  25

 لسم  -وادي الممر  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة دور اول شارع التوحٌد خلؾ االسمنت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25255213وفً تارٌخ  121329المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة مهندس/ احمد والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

لسم  -المدخل الثالث شارع الؽبٌط ثان شارع شمال  -تتاح فرع بالعنوان / الرابعة الناصرٌة تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اف

 دائم 121329و لٌد برلم تابع  1259الرمل و اودع برلم 

ابو هاشم لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هانى صالح الدٌن السٌد ابو هاشم -  22

شارع جبل الزٌتون بجوار  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع كائن /  25255213وفً تارٌخ  199584

 دائم  199584و لٌد برلم تابع  1225لسم مٌنا البصل و اودع برلم  -كوبري المباري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  121329احمد دمحم عبده والً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -المدخل الثالث شارع الؽبٌط ثان شارع شمال  -الـتأشٌر:   ، الرابعة الناصرٌة 

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  181212دروٌش عبد المولى عبد الفضٌل رزق رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

رع بالعنوان الكائن فً شارع العصاره متفرع من شارع مصطفً كامل مركز البٌاضه العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح ف

 محافظه االلصر ونشاطه مكتب رحالت 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  199584هانى صالح الدٌن السٌد ابو هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -بجوار كوبري المباري  شارع جبل الزٌتون 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  158293حازم محمود  عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم -البكباشً العٌسوي  16شارع فاروق عبد الوهاب من  15الـتأشٌر:   ، محل  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  158293لٌده برلم     حازم محمود  عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك -  22

 دائم  158293و ممٌد برلم  2552/4/9لسم المنشٌة و نشاطه / عطارة و تارٌخ االفتتاح  -شارع سوق العطارٌن  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  128153عبد الرؤوؾ حسن عبد الرؤوؾ احمد الشرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم  -شارع الشهٌد مصطفً حافظ ) فرنسا سابما ( ممر طاهر بن  55العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الً /

تصحٌح االسم التجاري الً / عبد الرؤؾ حسن عبد الرؤؾ احمد الشرفه ) طبما لبطاله الرلم المومً ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  28

شارع الشهٌد  55تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الً / 25255213وفً تارٌخ  128153لٌده برلم    

 لسم  -مصطفً حافظ ) فرنسا سابما ( ممر طاهر بن 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25255213وفً تارٌخ  158293حازم محمود عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

المنتزه و نشاطه / تعبئة  -البكباشً العٌسوي  16شارع فاروق عبد الوهاب من  15الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان 

 دائم 158293و لٌد برلم تابع  1295خمسه وعشرون الؾ جنٌه واودع برلم 25555و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌة و عطاره و راس المال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255216وفً تارٌخ  152296، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد جمعة جوده  -  91

 دائم  152296و لٌد برلم تابع  1286لسم العطارٌن و اودع برلم  -مول سعد زؼلول  -سعد زؼلول  22، افتتاح فرع كائن / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  162316    منصور محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  92

 لسم  -الدخٌله البحرٌه عماره ادم  468الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع مسجد ناجً تماطع شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  152296خالد جمعة جوده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -مول سعد زؼلول  -سعد زؼلول  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  252299رضا عطٌه السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم  -شارع احمد حبٌب  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  251665  اسماء علً دمحم بدوي الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  95

 لسم  -شارع ابن سعد من زٌن العابدٌن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  252285حمدي محمود عبدهللا اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -شارع زهره المصور من شارع مسجد التنعٌم  4ٌة العاشره الـتأشٌر:   ، ابٌس المر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  252298حسام الدٌن مصطفً دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -حًٌ مصطفً محمود كامل وصؾ الـتأشٌر:   ، بحري طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار دمحم رزق لمطع الؽٌار السٌارات ملن ٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  133262دمحم اسماعٌل محمود النوسانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

بمبنً خدمه العمالء الجدٌد بمٌناء دمٌاط مركز كفر سعد هٌئة مٌناء  A 355وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الوحدة رلم 

 محافظة -ٌاط دم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  252284احمد دمحم سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌري الهانوفٌل 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  25255212وفً تارٌخ  252281ٌاسر نوح رشوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابوٌوسؾ شارع الحدٌد والصلب امام مسجد الهادي برج الرٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  252282احمد دمحم عبدالداٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابٌس باب العبٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255212وفً تارٌخ  85845لسٌد الدهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  82

 لسم  -شارع مرسً بدر  15تعدٌل العنوان الً / 

العنوان  تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  85845ٌصحح  لٌصبح )دمحم السٌد دمحم الدهبى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 لسم  -شارع مرسً بدر  15, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  252283محمود دمحم منصور عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 لسم  -الهانوفٌل  -عماره حسن  -امام كافٌترٌا ابو الؽٌط  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع االسراء من الكومى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255219وفً تارٌخ  142633ده برلم    صٌدلٌة خالد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  85

 شارع دمحم فرٌد لسم سٌدي جابر  34الكائن فً 2511/3/25فً 1248الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255219وفً تارٌخ  252289دمحم لطفً دمحم احمد عشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الشجر زاوٌة عبدالمادر شارع امام ممهً موصالح امام مسجد الرحمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255219وفً تارٌخ  182935دمحم مظهر عالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم  -س االولً امام الممابر الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ابٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255219وفً تارٌخ  252282دمحم رضا عبداللطٌؾ وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه امام مستودع الدلٌك بجوار لبٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255218وفً تارٌخ  252955سبك لٌده برلم    دمحم محمود السٌد عبدالحمٌد علً ، تاجر فرد ،   -  88

 لسم  -االزرٌطه  -شارع دٌنولراط  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255218وفً تارٌخ  195268دمحم امٌن احمد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -العجمً  -(  9البٌطاش ) الوحدة رلم  -عماره اتحاد مالن برادٌز الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255218وفً تارٌخ  251522عتاب سامً نجم العاموري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

و لٌد برلم تابع  1436كرموز و اودع برلم لسم  -محل  -بمنطمة عامود السواري  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / البازار رلم 

 دائم  251522

تم تعدٌل العنوان ,  25255218وفً تارٌخ  193553مصطفً مصطفً حامد الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

ناعٌه الثانٌه بمدٌنه بمجمع الصناعات الصؽٌره بالمنطمه الص 35( عنبر رلم  9 - 2 - 6 - 5وصؾ الـتأشٌر:   ، الوحدات ارلام ) 

 برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255218وفً تارٌخ  251522عتاب سامى نجم العاموري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -محل  -بمنطمة عامود السواري  3الـتأشٌر:   ، البازار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255218وفً تارٌخ  252288ك لٌده برلم    مصطفً دمحم احمد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  154

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، اخر شارع مسجد ابو طاسه بجوار جزارة التركً 

تم تعدٌل العنوان ,  25255218وفً تارٌخ  252955احمد ٌاسر فؤاد سٌد احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -شارع العاضد  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255218وفً تارٌخ  252956مصطفً دمحم اٌوب ابراهٌم البٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -شارع اٌزٌس  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255218خ وفً تارٌ 252952رضا لطب دمحم على حسٌن الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -شارع حمدى السباعى من شارع الخلفاء الراشدٌن  12 -وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255218وفً تارٌخ  152228عبٌد دمحم موسً مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم  -اوٌة عبدالمادر الجدٌدة منطمة االهالً جوار مصنع الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ز

 152228عٌد دمحم مرسً مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدٌل االسم التجاري الً/ مرسً لتجاره االعالؾ  -  158

ر الجدٌدة منطمة االهالً جوار تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / زاوٌة عبدالماد 25255218وفً تارٌخ 

 لسم  -مصنع 

تم تعدٌل العنوان  25255218وفً تارٌخ  252951فتحً سٌؾ الدٌن سلٌمان عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -شارع الروضة تماطع ابن سٌدون  13, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255218وفً تارٌخ  252952سبك لٌده برلم     سامً عبدالرحٌم دمحم المط ، تاجر فرد ،  -  111

 لسم  -الصبحٌه  2الـتأشٌر:   ، شارع العمده محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255218وفً تارٌخ  252959علً السٌد رجب صٌام عبادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -الدور االرضً  -تنظٌم حاره الجزاٌرلً  1التٌن و  شارع راس 151وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255218وفً تارٌخ  252953خالد عبدالمولً عبدالرحمن عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 سم ل - 1بحري طرٌك اسكندرٌة مطروح اول شارع الشٌخ حامد محل  26.5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

وفً تارٌخ  193553مصطفى مصطفى حامد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -منشأه الجندى الصناعٌه  -  114

بمجمع  35( عنبر رلم  9 - 2 - 6 - 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الوحدات ارلام )  25255218

 دائم  193553و لدي برلم تابع  1442اودع برلم  -الثانٌه بمدٌنه برج العرب الصناعات الصؽٌره بالمنطمه الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  199452حاتم ابراهٌم ابراهٌم كرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  - 22الـتأشٌر:   ، مول العجمً ستار البٌطاش الدور االرضً محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  122546رسى عبد العال مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  116

لسم اللبان ونشاطه بٌع زٌوت براس  -شارع الجزائر  32بالعمار رلم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر بالمحل رلم 

 دائم  122546مخمسه االؾ تابع للسجل التجري برل5555مال 

وفً تارٌخ  199452كرش لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حاتم ابراهٌم ابراهٌم كرش -  112

الدور  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع الكائن بالعنوان / مول العجمً ستار البٌطاش محل  25255225

 دائم 199452ولٌد برلم  2525/2/25فً  1525ودع برلم اٌداع لسم الدخٌله وا -االرضً 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  122546مرسى عبد العال مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم -شارع الجزائر  32الكائن بالعمار رلم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  122546ال مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرسى عبد الع -  118

و ممٌد برلم  2559/3/3لسم اللبان و نشاطه / مماوالت نمل و تارٌخ االفتتاح  -شارع الماضى سند  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 دائم  122546



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  252958، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم حسن جمال  -  125

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك ام زؼٌو وصله الزراعى البحرى ام ازؼٌو الواصل من طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى 

 لسم -من طرق اسكندرٌة مطروح الصحراوى بملن الطالب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  252915جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً حسن دمحم علً ، تا -  121

 لسم  -شارع بوالٌنو  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  162662محمود جابر السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -بالممر الوردٌان  1ارع ام السلطان محل رلم ش91الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  192225احمد دمحم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -سوق الجمعه ابن عباده والجلخانه  14الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الً / 

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  252916حسام الدٌن ممدوح محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع صٌدلٌه نمره خلؾ صٌدلٌه نمره ثانً عمار ٌمٌن ابو ٌوسؾ 

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  252913ده برلم    احمد اشرؾ خمٌس دروٌش مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  125

 لسم  -شارع الملن 2لطعه رلم 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ام زؼٌو حوض عزبه البربري رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  252914مٌالد بطرس داوود بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -زاوٌة عبدالمادر لبلً السكه الحدٌد شارع فرن عطٌه بجوار مجٌده اسعد الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  163294عصام زؼلول دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم -محل بالدور االرضً  -شارع لصر العجمً  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  252912لمً ابراهٌم كامل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  129

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوٌوسؾ شارع مسجد بدر خلؾ الشامً 

تم تعدٌل العنوان  25255223وفً تارٌخ  252911عاصم عبدالوهاب سعٌد دمحم الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، الدرٌسة خلؾ مصنع البطاطٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  194628دمحم شعبان  عٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 -طرٌك الجٌش  388و جراند بالزا بالعمار رلم بالدور االول سً ساٌد بالمركز التجاري سان استٌفان S20الـتأشٌر:   ، محل رلم 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  252912فرٌد توفٌك حنا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -شارع عمرو بن كلثوم  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  194628 دمحم شعبان عٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 388بالدور االول سً ساٌد بالمركز التجاري سان استٌفانو جراند بالزا بالعمار رلم  S20الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محل رلم 

 دائم 194628وتابع لٌد 1549لسم سٌدي جابر واودع برلم  -طرٌك الجٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  163294 عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام زؼلول دمحم -  133

و لٌد  1526لسم الدخٌلة و اودع برلم  -محل بالدور االرضً  -شارع لصر العجمً  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / عمار رلم 

 دائم  163294برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  255122ال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم عبدالع -  134

فى  2126ومودع برلم  -لسم المنشٌه  -شمة الدور الثانى علوى  -شارع الصحافة   3الـتأشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن / 

 دائم  255122ولٌد برلم  2519/2/35

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  154429اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم زكى دمحم عثمان ، ت -  135

 لسم  -سادس عمارة  -الـتأشٌر:   ، شارع موبٌلكل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  162293خمٌس جمعه ؼٌث جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم -مرؼم امام مدخل عبدالمادر الدور االول و بجوار بنزٌنه موبٌل  -ٌك اسكندرٌة الماهرة طر 23الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  162293خمٌس جمعه ؼٌث جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

امرٌة و نشاطه / مركز اتصاالت )سنترال( و تارٌخ االفتتاح لسم الع -زاوٌة عبدالمادر  6مساكن مبارن محل رلم 152الـتأشٌر:   ، 

 دائم  162293و لٌد برلم  2555/1/19

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  188855احمد عثمان لباري عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم -رع ٌمٌن ثانً منزل شمال اول شا 2مدخل اكتوبر  21وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ مرور الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  96929احمد هالل عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 لسم -( 2شمه رلم ) -ناصٌه الؽزالى  -شارع البادٌه المتفرع من الثورة  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  96929احمد هالل عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الدولٌة للؽات المكتبة  -  145

 لسم -( 2شمه رلم ) -ناصٌه الؽزالى  -شارع البادٌه المتفرع من الثورة  16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  154429رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم زكى دمحم عثمان ، تاجر ف -  141

 154429و لٌد برلم تابع  1628لسم العامرٌة و اودع برلم  -سادس عمارة  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع موبٌلكل 

 دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  252925رٌهام عادل احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم - 9نادي المضاة محل رلم  -شارع الرصافه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  188855احمد عثمان لبارى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

لسم  -اول شارع ٌمٌن ثانً منزل شمال  2مدخل اكتوبر  21ئن خلؾ مرور الكٌلو وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الكا

 دائم  188855ولٌد برلم  1631العامرٌه واودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  165886دمحم احمد انور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -شارع لبو المالح من شارع الجمرن المدٌم  1/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  162293خمٌس جمعه ؼٌث جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

الدور االول و بجوار مرؼم امام مدخل عبدالمادر  -طرٌك اسطندرٌة الماهرة  23الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر كائن / الكٌلو 

 دائم  1585لسم العامرٌة و نشاطه / استٌراد و تصدٌر و راس ماله خمسمائة الؾ و اودع برلم  -بنزٌنه موبٌل 

وفً  252921مصطفى دمحم عثمان راضى الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الطوخى للمماوالت والتورٌدات  -  146

 لسم  -شارع محمود مصطفى عسل  42وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العن 25255224تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  252922احمد بسٌونً دمحم مصطفً فرٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -شارع ابو ورده  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  252925د ،  سبك لٌده برلم    حسن عبد الفتاح مدنً السٌد مكاوي ، تاجر فر -  149

 لسم  -شارع الزهري من الخدٌوي  8, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  252923احمد رمضان دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم  - شارع النصر 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25255225وفً تارٌخ  252924سعد عوض سعد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سعد لبٌع الزلط والرمل  -  155

 لسم  -طرٌك اسكندرٌه مطروح امام معسكر الصاعمه  24تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  182514ٌده برلم    امجد رزق حسن حسن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  151

 لسم  -شارع مسجد ابو النصر متفرع من شارع السمالٌهً  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  252935باسم عبدالمعطى عٌد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

شارع الصفا بعد ؼرفه الكهرباء ثانى شارع بجوار  -بحرى الطرٌك  22.5وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح الكٌلو 

 لسم  -صٌدلٌه امانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  252929الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     والء سعد عبد -  153

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌه مطروح لبلً امام مصوؼات دمحم ونبٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  252926امل عبد الرحمن نصر نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، البٌطاش شارع عالم تماطع شارع سعد زؼلول بجوار المسجد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  122339سٌؾ هللا السٌد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -المندرة لبلً  -برج العمراوي  3ع النبوي المهندس محل رلم شار 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

سٌؾ هللا السٌد علً عبد النبً )  -اضافه االسم التجاري الً / مؤسسه سٌؾ هللا للتجاره والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌه  -  156

دٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل تم تع 25255226وفً تارٌخ  122339منشاه فردٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لسم  -المندرة لبلً  -برج العمراوي  3شارع النبوي المهندس محل رلم  12العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  252922رامى مكرم صادق حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -بحري السكه الحدٌد بحري المصرؾ مصنع جرجس  الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر

تم تعدٌل العنوان ,  25255222وفً تارٌخ  252935باسم السٌد محمود الدسولً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم  -محطة الرمل  -شارع دمحم رأفت  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255222وفً تارٌخ  252931د ،  سبك لٌده برلم    سحر حسن عبدالرحٌم الدٌب ، تاجر فر -  158

 لسم  -دمحم الكلزه  52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255222وفً تارٌخ  196139ولٌد فاروق ابو طالب حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم  -شارع ابى الدرداء  35و  26وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255222وفً تارٌخ  252934دمحم السٌد امٌن خطاب عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -المطل علً شارع المتمً  1شارع سٌدي نصرالدٌن عمار رلم  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255222وفً تارٌخ  252933جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزت دمحم علً ابراهٌم محمود ، تا -  162

 لسم  - 5د  15شارع موسً الكاظم متفرع من شارع جعفر شمة  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255252وفً تارٌخ  128223لٌده برلم    عادل دمحم مصطفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  1

 تعدٌل نشاط الً / مكتب رحالت

تم 25255252وفً تارٌخ  162268ٌحًٌ زكرٌا عبده عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌحًٌ ترافل للرحالت  -  2

 كتب رحالتتعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً / م

وفً تارٌخ  162268ٌحًٌ زكرٌا عبده عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عدل الً/ ٌحًٌ تورز للرحالت  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً / مكتب رحالت25255252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252ً تارٌخ وف 162268ٌحًٌ زكرٌا عبده عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً / مكتب رحالت

وفً تارٌخ  144885مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل السمة التجاري الً / زٌن للتجارة  -  5

الً النشاط  االصلً فٌماعدا االنترنت وبعد  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / تنظٌم معارض25255252

 2518/6/12فً 311الحصول علً التراخٌص الالزمه الوارده برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  144885مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

لً فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه الوارده برلم التأشٌر:  اضافه نشاط / تنظٌم معارض الً النشاط  االص

 2518/6/12فً 311

تم تعدٌل 25255252وفً تارٌخ  184261عادل دمحم سعد دمحم محروس عبدالعزٌز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وحات توزٌع وتحكمالنشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌدات كهربائٌه ول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  192825سمٌر حسن اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً/ طالء وتشؽٌل معادن

دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تع25255253وفً تارٌخ  151355عبد هللا ٌالوت العرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255253وفً تارٌخ  122991احمد دمحم مسعد كنفاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط الً / مصنع تعبئة و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ) بٌض (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  183966،  سبك لٌده برلم   احمد خمٌس محمود صبحى ، تاجر فرد  -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / للً و شوي و بٌع االسمان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  122652ولٌد دمحم عبد الرحمن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ً / تمدٌم ماكوالت و مشروبات ساخنة و باردةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  252623البٌر شولى بشاى بشاى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً / مكتب تاجٌر لٌموزٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  143569برلم    عادل دمحم عبد السالم الدمٌاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  14

 التأشٌر:  اضافة نشاط / استثمار و تسوٌك عماري

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  185166جرجس سعٌد صدلً بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255256وفً تارٌخ  119462دمحم السٌد السٌد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط الً / خردوات واكسسوار مالبس حرٌمً ومالبس حرٌمً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  126411اسالم معوض دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تجاره الخردوات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  182496دمحم سلٌمان على دمحم العسالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجاره االدوات الصحٌه ولوزامها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255256وفً تارٌخ  154525ى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن عل -  18

 اضافه نشاط / اعمال الصنادٌك والتنكات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  143515حمادة حسن عبود كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 / تورٌد لطع ؼٌار السٌارات والمعداتالتأشٌر:  اضافه نشاط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  189551انجً فتحً زكً دمحم الهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

راسة ( و التأشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات  ) فٌما عدا العماله و خدمات االنترنت ( و الخدمات الفندلٌة ) فٌما عدا االمن و الح

 االدارة الفندلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  194521دمحم على دمحم على ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط / تورٌد خرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  132225مبرون  عبدالؽفار عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / ثالجه لحوم والبان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  124154احمد فتحى مصطفى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

اجهزة كهربائٌة / مفروشات / مالبس ماعدا  التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌدات عمومٌه ) صناعٌة / هندسٌة / مكتبٌة / ؼذائٌة /

 العسكٌرة / منظفات ( ) فٌما عدا تورٌد العمالة و خدمات االنترنت (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  195528عبد الاله دمحم عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مطعم

وفً تارٌخ  182149مكتب الفمى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -سمٌر دمحم زاكى الفمى  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات سٌارت و معدات25255258

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  121298دمحم نصر الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌدات صناعٌه وتجارٌه ومستلزمات المراكز التجارٌه وتورٌدات اجهزة صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  185991فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 اضافة نشاط / مماوالت عامه و تجارة و توزٌع مواد ؼذائٌة و استٌراد لطع ؼٌار السٌاراتوصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255211وفً تارٌخ  183893دمحم احمد سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تعدٌل النشاط الً / صالون حالله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  122652اعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم عبد الرحمن اسم -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تحضٌر وبٌع المشروبات البارده والساخنه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ25255211وفً تارٌخ  164659خمٌس كامل عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً بٌع وتحضٌر مشروبات ساخنه وبارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  126915رضا ابراهٌم السٌد خفاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  186453بك لٌده برلم   فتحى السٌد حسٌن عمران محمود ، تاجر فرد ،  س -  33

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات فً مجال المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  82422نبٌل انور بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 النشاط لٌصبح / تورٌدات بحرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  182561ضاحى السٌد على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً عموم االستٌراد والتصدٌر

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ25255213وفً تارٌخ  155255امٌل انور بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات بحرٌه

تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  121329المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة مهندس/ احمد والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

رائك ) فٌما عدا النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد و تركٌب و صٌانه االنظمه الكهربائٌة و المٌكانٌكة و مكافحة الح

 خدمات االنترنت و فٌما عدا الكامٌالت الالسلكٌة و االمن و الحراسة (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

( ، تاجر فرد ،  سبك  NISSEIR LOGISTICSتعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نصٌر دمحم حسٌن نصٌر ) نصٌر لوجٌستٌن  -  39

:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب خدمات نمل و تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر25255213وفً تارٌخ  122342لٌده برلم   

 شحن و الخدمات الجمركٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  122342نصٌر دمحم حسٌن نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب خدمات نمل و شحن و الخدمات الجمركٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  135525عوض حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب دمحم م -  45

 التأشٌر:  إضافه نشاط / اصالح ؼساالت كهربائٌه

تصحٌح االسم التجاري الً / عبد الرؤؾ حسن عبد الرؤؾ احمد الشرفه ) طبما لبطاله الرلم المومً ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر25255213وفً تارٌخ  128153  لٌده برلم 

تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  128153عبد الرؤوؾ حسن عبد الرؤوؾ احمد الشرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  192688دمحم صالح ٌوسؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  حذؾ النشاط / تجمٌع الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  185942شرٌؾ دمحم حسٌن مراد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / ورشه احذٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  195252شعبان رزق شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ٌر:  اضافه نشاط /استٌراد وتصدٌرالتأش

تم تعدٌل النشاط , 25255216وفً تارٌخ  191852صبري عبد الناصر علً سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط  علً المركز الرئٌسً / تورٌدات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  82422نبٌل انور بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 النشاط لٌصبح / تورٌدات واشؽال بحرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  186295علً حسن علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  حذؾ النشاط الً / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255219وفً تارٌخ  196543سن مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فوزى ح -  48

 ( 18و المجموعة  6من المجموعة  36التأشٌر:  اضافة نشاط / عموم االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255218خ وفً تارٌ 162552عطٌه فرج دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 حذؾ نشاط / االعمال اللوجٌستٌه الجمركٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255218وفً تارٌخ  185462احمد دمحم حرب دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /  استٌراد وتصدٌر المالبس الجاهزه

اوشام ابراهٌم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجاري / مؤسسه اوشام للمواد الؽذائٌه وتصنٌع المنظفات  -  52

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  إضافه نشاط / تعبئه الزٌوت النباتٌه الطبٌعٌه وتعبئه السكر 25255218وفً تارٌخ  155235

 د الؽذائٌهواالرز وكافه انواع الموا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255218وفً تارٌخ  155235اوشام ابراهٌم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 إضافه نشاط / تعبئه الزٌوت النباتٌه الطبٌعٌه وتعبئه السكر واالرز وكافه انواع المواد الؽذائٌه

 155235اوشام ابراهٌم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -م لالستٌراد والتصدٌرٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه اوشا -  54

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  إضافه نشاط / تعبئه الزٌوت النباتٌه الطبٌعٌه وتعبئه السكر واالرز 25255218وفً تارٌخ 

 وكافه انواع المواد الؽذائٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  152228عٌد دمحم مرسً مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تجاره االعالؾ تعدٌل االسم التجاري الً/ مرسً ل -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة االعالؾ و الحبوب و المشور و مخلفات الحبوب25255218تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255218ً تارٌخ وف 152228عبٌد دمحم موسً مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة االعالؾ و الحبوب و المشور و مخلفات الحبوب

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  194194عبد الناصر متولى ابراهٌم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التصدٌروصؾ التأشٌر:  تؽٌر النشاط / 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  192582ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تاجٌر المعدات لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  122546مرسى عبد العال مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل نشاط الرئٌسً الً / مماوالت نمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  162662محمود جابر السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  141662سبك لٌده برلم    رجب حسن مهنى خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  -  61

 التأشٌر:  اضافه نشاط / التورٌدات البحرٌه

تم تعدٌل النشاط , 25255224وفً تارٌخ  185521شٌماء عبد الحمٌد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ن فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمهوصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط الً / بالي استٌش

وفً  151242منشاه جوده لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ٌهتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تصدٌر وتوكٌالت تجار25255224تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  184452اشرؾ فتحى اسماعٌل دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجاره الخرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  182365اسامه شولى جاد مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / اكسسوار محمولال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  161629اشرؾ عمر عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 (2515/11/24فً  928التأشٌر:  اضافه نشاط / تجاره المحاصٌل الزراعٌه و المطن ) سبك وحصل علً موافمه امنٌه وارده برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  255553هانى عدلى ملٌن شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اضافه نشاط / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  129259السعٌد عبد النبى احمد احمدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 لتأشٌر:  اضافه نشاط / بٌع وتجاره مستحضرات التجمٌلا

سٌؾ هللا السٌد علً عبد النبً ) منشاه  -اضافه االسم التجاري الً / مؤسسه سٌؾ هللا للتجاره والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌه  -  68

ؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تم تعدٌل النشاط , وص25255226وفً تارٌخ  122339فردٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 تجاره وتوزٌع المالبس الجاهزة ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  122339سٌؾ هللا السٌد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وتوزٌع المالبس الجاهزة ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( والتوكٌالت التجارٌهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجاره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  182514امجد رزق حسن حسن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تلزمات طبٌهالتأشٌر:  تعدٌل نشاط الً/ تورٌد وتصنٌع مالبس  ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ومس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  193952اشرؾ دمحم شحاته عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / صٌانه سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255222وفً تارٌخ  122353اراكٌركور طابا كٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 حذؾ نشاط االستٌراد

وفً  28518تعدٌل اإلسم التجارى لٌصبح / كمال دمحم دمحم ٌوسؾ لتجاره المنتجات الجلدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع حلوى وبٌع شنط25255222تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255222وفً تارٌخ  28518كمال دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعدٌل النشاط إلى / بٌع حلوى وبٌع شنط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255222وفً تارٌخ  28518سؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حلوانى . ن. دمحم دمحم ٌو -  26

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع حلوى وبٌع شنط

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  252242عمرو دمحم عبدالمعطً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  186552عمرو صالح علً مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255خ وفً تارٌ 252258منٌر محمود عثمان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  189551انجً فتحً زكً دمحم الهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 25255212وفً تارٌخ  252293منً دمحم دٌاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  252284احمد دمحم سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع25255218وفً تارٌخ  252956مصطفً دمحم اٌوب ابراهٌم البٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  163294عصام زؼلول دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25255222وفً تارٌخ  252931سحر حسن عبدالرحٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  252265فاروق دمحم مسعود لواج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255258وفً تارٌخ  252266مصطفً دمحم حافظ الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

وفً تارٌخ  252295احمد جالل الشربٌنً العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الشربٌنً للدعاٌة و االعالن  -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25255212

عدٌل نوع الشركة , تم ت25255216وفً تارٌخ  252285حمدي محمود عبدهللا اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  252958ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم حسن جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255222وفً تارٌخ  252935باسم السٌد محمود الدسولً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  252262محمود توفٌك دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255258وفً تارٌخ  252265سعٌد عبدالمنعم محمود عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  252222عزه عبداللطٌؾ خلٌل الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25255218وفً تارٌخ  252955احمد ٌاسر فؤاد سٌد احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  252915مصطفً حسن دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع25255223وفً تارٌخ  252913احمد اشرؾ خمٌس دروٌش مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  252923احمد رمضان دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  252259ابراهٌم فواز عبدالحافظ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  121329احمد دمحم عبده والً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  252282مد دمحم عبدالداٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  199452حاتم ابراهٌم ابراهٌم كرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  252912ٌك حنا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرٌد توف -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  192281عصام عبد العال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  252246زٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح سالم منصور ابوخ -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  252291عمر مفتاح عطٌه مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  252294فرد ،  سبك لٌده برلم   عٌد رمضان ابراهٌم لناوي ، تاجر  -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  194628دمحم شعبان  عٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  252935بك لٌده برلم   باسم عبدالمعطى عٌد مدكور ، تاجر فرد ،  س -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  255851ابراهٌم علً ابراهٌم عبدالمؽٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  199552ه برلم   محمود دمحم على ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255218وفً تارٌخ  252951فتحً سٌؾ الدٌن سلٌمان عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255218وفً تارٌخ  252952ده برلم   سامً عبدالرحٌم دمحم المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  252929والء سعد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  252252اسماء منصور حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  252282دمحم رضا عبداللطٌؾ وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255218وفً تارٌخ  252955دمحم محمود السٌد عبدالحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  252252عاصم احمد احمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  185991فرٌد شولى حسن ابراهٌم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  252268نعمه ابراهٌم على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211ٌخ وفً تار 252229احالم جابر علً حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255219وفً تارٌخ  252289دمحم لطفً دمحم احمد عشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255218خ وفً تارٌ 252288مصطفً دمحم احمد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  252914مٌالد بطرس داوود بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  252926امل عبد الرحمن نصر نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255258وفً تارٌخ  252262علً متولً علً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  252221طلبه احمد ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  252283محمود دمحم منصور عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255218وفً تارٌخ  252952رضا لطب دمحم على حسٌن الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  122546مرسى عبد العال مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  252264امٌر مختار حسن دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  252224احمد علً ابراهٌم علً عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255218وفً تارٌخ  193553ً مصطفً حامد الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطف -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255218وفً تارٌخ  251522عتاب سامى نجم العاموري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  252249ض بسالً عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرلص جرجس رٌا -  58

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  252255هدٌر مجاهد دمحم سابك دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  252253دمحم عابدٌن عمر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم  -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  125943احمد السٌد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  183185فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فرج احمد  -  63

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  252921مصطفى دمحم عثمان راضى الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الطوخى للمماوالت والتورٌدات  -  64

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25255224



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  252922احمد بسٌونً دمحم مصطفً فرٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  252922رامى مكرم صادق حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  252251بٌر وجٌه صادق عبده واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  252228دمحم علً حسن عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الحسن للمماوالت  -  69

 اصنوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  252298حسام الدٌن مصطفً دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  252916حسام الدٌن ممدوح محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 صؾ التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  252925رٌهام عادل احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  252925حسن عبد الفتاح مدنً السٌد مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ا

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  252225نصر عٌد حجازي دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -نصر للنمل  -  23

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  152296خالد جمعة جوده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  252299رضا عطٌه السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم 25255225وفً تارٌخ  252924سعد عوض سعد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سعد لبٌع الزلط والرمل  -  26

 لتأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  252255دمحم عبدالمؤمن دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  252256دمحم حسن وهبه محمود ٌوسؾ عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 ة , وصؾ التأشٌر: خاصالشرك

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  252292عصام عبد الحى سعد هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255218وفً تارٌخ  252959علً السٌد رجب صٌام عبادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  162293خمٌس جمعه ؼٌث جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255222وفً تارٌخ  252933 علً ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت دمحم -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  252254فاٌزة احمد عبدالمنعم احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255213وفً تارٌخ  199584ى صالح الدٌن السٌد ابو هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هان -  94

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  252281ٌاسر نوح رشوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255218وفً تارٌخ  252953لمولً عبدالرحمن عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدا -  96

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  154429دمحم زكى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255222وفً تارٌخ  252934امٌن خطاب عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد -  99

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  252226جابر دسولً احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  252222هٌم التالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد اسماعٌل ابرا -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  158293حازم محمود  عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  252912الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حلمً ابراهٌم كامل عبد -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  252911عاصم عبدالوهاب سعٌد دمحم الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  188855عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عثمان لباري -  84

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / بان  184261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255252،  فى تارٌخ :   -  1

   pan electricityاٌلكترسٌتً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: حذؾ السمه التجارٌه   128223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255252،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / اكلٌسٌا  252623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254:  ،  فى تارٌخ  -  3

   EKLISIA TRAVELترافٌل 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / االحالم  143569تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  4

   EL AHLAM REAL ESTATA "EREالعماري  لالستثمار و التسوٌك

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه / مطعم البركه   195528تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255258،  فى تارٌخ :   -  5

ي الً / االعصر الى: تعدٌل االسم التجار 184512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255258،  فى تارٌخ :   -  6

 للنمل ) مصطفً رافع ابراهٌم دمحم االعصر (  

الى: اضافه السمه التجارٌه / المتحده  184566تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  2

 للمماوالت والتورٌدات  

 الى: حذؾ السمه التجارٌه   183263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  9

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نصٌر  122342تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  8

 (   NISSEIR LOGISTICSدمحم حسٌن نصٌر ) نصٌر لوجٌستٌن 

الى: تصحٌح االسم التجاري الً / عبد  128153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  15

 الرؤؾ حسن عبد الرؤؾ احمد الشرفه ) طبما لبطاله الرلم المومً (  

الى: اضافه السمه التجارٌه / روٌال  252222برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة25255216،  فى تارٌخ :   -  11

 لالستثمار العماري  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  166168تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  12

 الٌوسؾ كار  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الٌسر  196543ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد25255219،  فى تارٌخ :   -  13

 لعموم االستٌراد و التصدٌر  

الى: اضافة االسم التجاري / مرسً  152228تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255218،  فى تارٌخ :   -  14

 عبٌد دمحم موسً مسعود   -لتجارة االعالؾ 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  185462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255218،  فى تارٌخ :   -  15

 البارون الستٌراد و تصدٌر المالبس الجاهزة  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   162662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  16

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  192412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223: ،  فى تارٌخ   -  12

 معرض سٌارات دمحم دمحم المرسً العباسً  

   Timeالى: اضافة السمة التجارٌة / تاٌم  251455تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  19

الى: اضافه السمه التجارٌه / كافٌترٌا  185521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  18

 الكواكب  

الى: اضافه االسم التجاري الً / مؤسسه  122339تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  25

 سٌؾ هللا السٌد علً عبد النبً ) منشاه فردٌه (   -ٌع والتوكٌالت التجارٌه سٌؾ هللا للتجاره والتوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه  251266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255222،  فى تارٌخ :   -  21

 مفتاح لعموم المماوالت والتورٌدات ) منشأه فردٌه (  

الى: اضافه السمه التجارٌه / العالمٌه  196652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255222:  ،  فى تارٌخ  -  22

 للرحالت  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 186295برلم       25255212دمحم حسن علً محمود   ، تارٌخ :  -  1

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    191868سالم ابوخزٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

تم فسخ  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2525لسنة  139ملخصه مسجل برلم  2518/12/31بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 االشركة و تصفٌتها نهائٌ

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    191868سالم ابوخزٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 شطب بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    111296سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 ل  ؼلك فرع الشركهالسج

تم محو/شطب السجل  ؼلك فرع    25255256، وفى تارٌخ    111296سادكو  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 الشركه

تم محو/شطب    25255258، وفى تارٌخ    161114سعٌد عبدالمنعم محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 -مكتب توثٌك العامرٌة ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2518لسنة  2152سخ مصدق علً تولٌعاته برلم السجل  بموجب عمد ف

 تخارج الشرٌن الموصً من الشركة و تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و لٌد منشأة فردٌة فً نفس الٌوم

، وفى تارٌخ    161114لٌدها برلم : عدل الى/ سعٌد عبد المنعم محمود عبد الصمد و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 6

مكتب توثٌك العامرٌة ؼٌر  2518لسنة  2152تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم    25255258

تخارج الشرٌن الموصً من الشركة و تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و لٌد منشأة فردٌة فً نفس  -مسجل و ؼٌر مشهر عنه 

 الٌوم

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    136132حنان دمحم ٌالوت علً و شركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

تم فسخ الشركة و تصفٌتها  -ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2554/9/35السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 نهائٌا

تم    25255212، وفى تارٌخ    111555شركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : فاطمه  احمد  عبده  الدالى  و   - 9

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً 

تم    25255212، وفى تارٌخ    111555اسماعٌل  عبدالعزٌز  اسماعٌل  وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 ركه وتصفٌتها نهائٌاً محو/شطب السجل  تم فسخ الش

تم    25255212، وفى تارٌخ    193149شركه رامى عزمى زكى و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك نادي اكاسٌا  2519ب لسنة  248مصدق علً تولٌعاته برلم  2519/3/12محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 ئٌاتم فسخ الشركة و تصفٌتها نها -

، وفى تارٌخ    111545عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل  دمحم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً    25255212

تم    25255213وفى تارٌخ ،    126595مجد الدٌن مصطفى المؽربى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

شركات اسكندرٌة و  2525/2/8فً  129ملخصه مسجل برلم  2518/5/35محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

، وفى تارٌخ    126595ٌعدل االسم التجارى الى/عمرو مصطفى المؽربى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 2525/2/8فً  129ملخصه مسجل برلم  2518/5/35تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25255213

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه 

، وفى تارٌخ    126595:  بوتاجاز سٌدي  كظمان مجد الدٌن مصطفً المؽربً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم   - 14

 2525/2/8فً  129ملخصه مسجل برلم  2518/5/35تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25255213

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه 

تم    25255219وفى تارٌخ  ،   185844دمحم السٌد دمحم العٌسوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

شركات ؼرب اسكندرٌة و  2525لسنة  24ملخصه مسجل برلم  2518/3/2محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم    25255219، وفى تارٌخ    185844دمحم السٌد دمحم العٌسوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى    125424مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

ج لسنة  229ولٌعاته برلم مصدق علً ت 1886/3/25تم محو/شطب السجل  بموجب عمد تعدٌل مؤرخ فً    25255219تارٌخ 

تم فسخ الشركة و  - 2558/1/15فً  442مصدق علً تولٌعاته برلم  2555/11/29المنتزة و بموجب عمد فسخ مؤرخ  1886

 تصفٌتها نهائٌا

، وفى    125424مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25255219تارٌخ 

تم    25255218، وفى تارٌخ    95185صبحى  حسٌن  احمد  عٌسى  وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

تم فسخ الشركة  -شهر عنه ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر م 2518/15/5محو/شطب السجل  بموجب عمد عرفً مؤرخ فً 

 و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    125529عبدهللا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك المحمودٌة  2559لسنة  4513بموجب شهادة من والع دفتر التصدٌمات رلم 

، وفى    255559مكرم بالست ) رامً مكرم صادق و شرٌكه رفٌك مكرم صادق (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً    25255226تارٌخ 

   156936شركة السٌد على عبد الحمٌد وشرٌكه ) اٌجبت جرٌن للمماوالت العمومٌه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

لسنة  242ملخصه مسجل برلم  2559/12/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25255222، وفى تارٌخ 

 ركة و تصفٌتها نهائٌاتم فسخ الش -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2525

اٌجبت جرٌن للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -شركة السٌد على عبد الحمٌد وشركاه    - 23

ملخصه مسجل برلم  2559/12/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25255222، وفى تارٌخ    156936

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -كندرٌة و مشهر عنه شركات اس 2525لسنة  242

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25255253وفً تارٌخ   ، 252539دمحم احمد ثابت و شركاؤه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1555555.555لمال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25255254وفً تارٌخ   ، 121181اخوان مرسى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   18555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    121181شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم علً دمحم مرسً و  -  3

 جنٌه   18555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255254،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25255254وفً تارٌخ   ، 121181اخوان مرسى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   18555.555شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأ

وفً تارٌخ    121181تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم علً دمحم مرسً و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   18555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255254،

تم تعدٌل رأس  25255254وفً تارٌخ   ، 144956السٌد احمد ابراهٌم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    144956وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،السٌد احمد ابراهٌم حسن وشركاه ت -الرامار للتوكٌالت المالحٌه  -  2

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255254،

وفً تارٌخ    162329مركز منعم للتجمٌل )دمحم عربً عبد العزٌز وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   45555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255254،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز منعم للتجمٌل ) المعتز باهلل دمحم عربً عبدالعزٌز وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  8

أس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل ر 25255254وفً تارٌخ   ، 162329برلم ،

 جنٌه   45555.555،

وفً تارٌخ    149619تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   155555.555رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  25255255،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 149619شعبان عبدالحمٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    149619مٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالح -  12

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255255،

س المال , تم تعدٌل رأ 25255255وفً تارٌخ   ، 149619شعبان عبدالحمٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255256وفً تارٌخ   ، 155622عادل عٌد وشرٌكة لتجارة الموبٌلٌا شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 ٌه جن  15555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    155622صبرى دمحم مصطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-شركة مصطفى لتجارة الموبٌلٌا  -  15

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255256،

وفً تارٌخ    155622عٌد دمحم وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة االخالصٌة لتجارة الموبٌلٌا )عادل دمحم  -  16

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255256،

تم تعدٌل رأس  25255256وفً تارٌخ   ، 155622عادل عٌد وشرٌكة لتجارة الموبٌلٌا شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   15555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    155622صبرى دمحم مصطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-شركة مصطفى لتجارة الموبٌلٌا  -  19

 جنٌه   15555.555مال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال 25255256،

وفً تارٌخ    155622شركة االخالصٌة لتجارة الموبٌلٌا )عادل دمحم عٌد دمحم وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255256،

 162164مرسً عبدالسمٌع جامع عبدالسمٌع وشرٌكه عمل مصطفً جامع عبدالسمٌع شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255258وفً تارٌخ   ،

تم  25255258وفً تارٌخ   ، 183532سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حمدى سٌد احمد عبد الؽنى حلوة وشركاه توصٌة ب -  21

 جنٌه   2555555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    183532عدل االسم التجارى الى/باسم دمحم نبٌل زكى مسعود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255258،

وفً تارٌخ    183532عدل االسم التجارى الى / ٌاسر حسن زكً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   2555555.555ٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل 25255258،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    252632تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حسٌن احمد عبدالرحمن و شركاؤه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   12555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ   ، 252632علً احمد عبدالرحمن حسٌن و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   12555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    252632ة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حسٌن احمد عبدالرحمن و شركاؤه توصٌة بسٌط -  26

 جنٌه   12555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ   ، 252632علً احمد عبدالرحمن حسٌن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   12555.555صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , و

تم تعدٌل رأس المال ,  25255211وفً تارٌخ   ، 199658معروؾ السٌد دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25255211وفً تارٌخ   ، 186222وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، دمحم حسٌن -  28

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال , 25255211وفً تارٌخ   ، 186222دمحم حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255211وفً تارٌخ   ، 86984حسن احمد البملى وولدٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984حمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ورثه حسن ا -  32

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،

وفً تارٌخ    86984طة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه توصٌة بسٌ -  33

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  34

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255211وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255211وفً تارٌخ   ، 86984حسن احمد البملى وولدٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   3555.555رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

وفً تارٌخ    86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،

وفً تارٌخ    86984ح / احمد حسن احمد البملى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصب -  32

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،

البملً شركة تضامن  ، سبك لٌدها  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد -  39

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255211وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

,  تم تعدٌل رأس المال 25255211وفً تارٌخ   ، 86984حسن احمد البملى وولدٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،

سن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً شركة تضامن  ، سبك لٌدها تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد ح -  42

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255211وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255211وفً تارٌخ   ، 86984حسن احمد البملى وولدٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   3555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   25255211،

وفً تارٌخ    86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255211،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  46

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255211وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255212وفً تارٌخ   ، 86984دٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسن احمد البملى وول -  42

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

وفً تارٌخ    86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   3555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل  25255212،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  55

ا تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 25255212وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255212وفً تارٌخ   ، 86984حسن احمد البملى وولدٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984ن  ، سبك لٌدها برلم ،ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى شركة تضام -  52

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

وفً تارٌخ    86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

بملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً شركة تضامن  ، سبك لٌدها تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد ال -  54

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255212،  وفً تارٌخ  86984حسن احمد البملى وولدٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   3555.555المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 25255212،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

ل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً شركة تضامن  ، سبك لٌدها تعدٌ -  59

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 جنٌه   3555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255212وفً تارٌخ   ، 86984ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،حسن احمد البملى وولدٌه شركة ت -  58

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   3555.555دٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تع 25255212،

وفً تارٌخ    86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   3555.555بح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 25255212،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  62

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 86984برلم ،

 نٌه ج  3555.555،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 193149شركه رامى عزمى زكى و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255213وفً تارٌخ   ، 184359بدران عبد المطلب دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   15555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    184359تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عبده بدران عبد المطلب و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   15555.555صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , و 25255213،

تم تعدٌل رأس  25255213وفً تارٌخ   ، 184359بدران عبد المطلب دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   15555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    184359االسم التجاري لٌصبح / عبده بدران عبد المطلب و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل  -  62

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255213،

تم تعدٌل رأس  25255216وفً تارٌخ   ، 95191دها برلم ،شركه ابى لٌر  للصناعات الهندسٌه شركة مساهمة  ، سبك لٌ -  69

 جنٌه   81428555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركة مساهمة مصرٌة لطاع عام تابعة للهٌئة المومٌة لالنتاج الحربى طبما الحكام الموانٌن النافذة شركة مساهمة  ، سبك  -  68

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255216وفً تارٌخ   ، 95191لٌدها برلم ،

 جنٌه   81428555.555،

وفً تارٌخ    252251ورثة احمد دمحم السٌد ) دمحم احمد دمحم السٌد و شركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   255555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال  25255212،

تم تعدٌل رأس  25255219وفً تارٌخ   ، 199594رومانى رزق هللا مرلص وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  161512ٌل االسم التجاري لٌصبح / سوبر ماركت فهمً ) ورثة السٌد فهمً ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعد -  22

 جنٌه   1555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255219تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    161512ه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،السٌد فهمً عبدالحمٌد وشركا -سوبر ماركت فهمً  -  23

 جنٌه   1555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255219،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25255225وفً تارٌخ   ، 152545انطوان نعمة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   6555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ

تم تعدٌل رأس المال ,  25255225وفً تارٌخ   ، 152545م. انطوان نعمه وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   6555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    152545جاري لٌصبح / م / رشا فوزى و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم الت -  26

 جنٌه   6555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255225،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255225وفً تارٌخ   ، 152545انطوان نعمة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   6555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255225وفً تارٌخ   ، 152545م. انطوان نعمه وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   6555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    152545تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / م / رشا فوزى و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   6555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255225،

اللطٌؾ و شرٌؾ حسنى عبد اللطٌؾ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  دانتٌل لاللمشة الرالٌة )طارق حسنى عبد -  95

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255223وفً تارٌخ   ، 142495،

 جنٌه   155555.555،

وفً تارٌخ    142495طارق حسنى عبداللطٌؾ وشرٌؾ حسنى عبداللطٌؾ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  91

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

تم تعدٌل رأس المال  25255224وفً تارٌخ   ، 149638جمال ابوالعباس دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  92

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25255224تارٌخ   ،وفً  149638احمد ابو العباس دمحم وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  93

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    149638عدل االسم التجارى لٌصبح )عزه محمود وشركاها( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  94

 جنٌه   155555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 25255224،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255224وفً تارٌخ   ، 129922دمحم ابراهٌم  السٌد  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  95

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    129922بح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌص -  96

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224،

 129922نتر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدس س -  92

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224وفً تارٌخ   ،

رأس المال , تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ   ، 129922دمحم ابراهٌم  السٌد  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  99

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    129922تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  98

 جنٌه   155555.555ل لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما 25255224،

 129922تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدس سنتر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  85

 ٌه جن  155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224وفً تارٌخ   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25255224وفً تارٌخ   ، 129922دمحم ابراهٌم  السٌد  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  81

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    129922تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه شركة -  82

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224،

 129922تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدس سنتر ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  83

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224فً تارٌخ   ،و

تم  25255224وفً تارٌخ   ، 189519احمد عبدالمنعم دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -كابٌتال للنمل  -  84

 جنٌه   3555555.555ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 124259حسن اسماعٌل دمحم صادق وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  85

 جنٌه   65555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 124259وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسن اسماعٌل دمحم صادق  -  86

 جنٌه   65555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ   ، 124259حسن اسماعٌل دمحم صادق وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

 جنٌه   65555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 186445عبدالرزاق دمحم ابوزٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  89

  جنٌه  18555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255225وفً تارٌخ   ، 155354على احمد على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  88

 جنٌه   215555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255225وفً تارٌخ   ، 155354على احمد على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  155

 جنٌه   215555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ   ، 195538منصور جمعه ؼٌث جمعه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  151

 جنٌه   555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ   ، 195538منصور جمعه ؼٌث جمعه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  152

 جنٌه   555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

حرٌة محمود احمد حسن نصار وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة بلو سكاى للخدمات الب -  153

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255222وفً تارٌخ   ، 123319لٌدها برلم ،

 جنٌه   255555.555،

تم تعدٌل  25255222رٌخ   ،وفً تا 123319محمود احمد حسن نصار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  154

 جنٌه   255555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  123319شركة بلو سكاى للخدمات البحرٌة حسن محمود ابراهٌم خلٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  155

 جنٌه   255555.555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ ال 25255222تارٌخ   ،

وفً  123319شركة بلو سكاى للخدمات البحرٌة محمود احمد حسن نصار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  156

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255222تارٌخ   ،

 25255222وفً تارٌخ   ، 151854دمحم فؤاد حماد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -مؤسسه حماد التجارٌه  -  152

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    151854ؤاد حماد وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،هانى ف -تعدل الى مؤسسة حماد التجارٌة  -  159

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255222،

سبك لٌدها برلم هانى فؤاد حماد وشرٌكه شركة تضامن  ،  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد التجارٌة  -  158

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255222وفً تارٌخ   ، 151854،

 جنٌه   2555555.555،

 25255222وفً تارٌخ   ، 151854دمحم فؤاد حماد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -مؤسسه حماد التجارٌه  -  115

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس

وفً تارٌخ    151854هانى فؤاد حماد وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل الى مؤسسة حماد التجارٌة  -  111

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255222،

هانى فؤاد حماد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -تجارٌة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد ال -  112

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255222وفً تارٌخ   ، 151854،

 جنٌه   2555555.555،

 25255222وفً تارٌخ   ، 151854رلم ،دمحم فؤاد حماد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -مؤسسه حماد التجارٌه  -  113

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    151854هانى فؤاد حماد وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل الى مؤسسة حماد التجارٌة  -  114

 جنٌه   2555555.555لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ا 25255222،

هانى فؤاد حماد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد التجارٌة  -  115

أس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر 25255222وفً تارٌخ   ، 151854،

 جنٌه   2555555.555،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر وتشؽٌل معادن وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  1

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك اسكندرٌة الماهرة  25255253وفً تارٌخ  143646برلم    

 محافظة -لسم النوبارٌة و نشاطه / ثالجة للتبرٌد و التجمٌد  - 82الصحراوي ؼرب الطرٌك الكٌلو 

وفً  143646سبك لٌدها برلم      عدل الى / االحمدٌه لتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ، -  2

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي ؼرب الطرٌك  25255253تارٌخ 

 محافظة -لسم النوبارٌة و نشاطه / ثالجة للتبرٌد و التجمٌد  - 82الكٌلو 

تصنٌع الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عدل الى / االحمدٌه لتجاره وبٌع الحدٌد و -  3

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي  25255253وفً تارٌخ  143646

 افظةمح -لسم النوبارٌة و نشاطه / ثالجة للتبرٌد و التجمٌد  - 82ؼرب الطرٌك الكٌلو 

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر والتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي  25255253وفً تارٌخ  143646

 محافظة -لسم النوبارٌة و نشاطه / ثالجة للتبرٌد و التجمٌد  - 82 ؼرب الطرٌك الكٌلو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 143646االحمدٌة للتصدٌر واالستٌراد وتصنٌع وتجارة الحدٌد )دمحم صالح وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

اسكندرٌة الماهرة الصحراوي ؼرب  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك 25255253وفً تارٌخ 

 محافظة -لسم النوبارٌة و نشاطه / ثالجة للتبرٌد و التجمٌد  - 82الطرٌك الكٌلو 

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر وتشؽٌل معادن وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  6

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك االسكندرٌة الماهرة  25255253وفً تارٌخ  143646برلم    

لسم العامرٌة اول و نشاطه / تداول الحاوٌات واودع  -حوض زاوٌة عبدالمادر و ابو خدٌجة  -ناصٌة شارع النهضة  -الصحراوي 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  852برلم 

وفً  143646لتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     عدل الى / االحمدٌه -  2

ناصٌة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي  25255253تارٌخ 

و لٌد برلم  852مرٌة اول و نشاطه / تداول الحاوٌات واودع برلم لسم العا -حوض زاوٌة عبدالمادر و ابو خدٌجة  -شارع النهضة 

 دائم  143646تابع 

عدل الى / االحمدٌه لتجاره وبٌع الحدٌد وتصنٌع الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

تتاح فرع كائن / طرٌك االسكندرٌة الماهرة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اف 25255253وفً تارٌخ  143646

لسم العامرٌة اول و نشاطه / تداول الحاوٌات واودع  -حوض زاوٌة عبدالمادر و ابو خدٌجة  -ناصٌة شارع النهضة  -الصحراوي 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  852برلم 

) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر والتصنٌع وتجاره الحدٌد -  8

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك االسكندرٌة الماهرة  25255253وفً تارٌخ  143646

اول الحاوٌات واودع لسم العامرٌة اول و نشاطه / تد -حوض زاوٌة عبدالمادر و ابو خدٌجة  -ناصٌة شارع النهضة  -الصحراوي 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  852برلم 

 143646االحمدٌة للتصدٌر واالستٌراد وتصنٌع وتجارة الحدٌد )دمحم صالح وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

ناصٌة  -كندرٌة الماهرة الصحراوي تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك االس 25255253وفً تارٌخ 

و لٌد برلم  852لسم العامرٌة اول و نشاطه / تداول الحاوٌات واودع برلم  -حوض زاوٌة عبدالمادر و ابو خدٌجة  -شارع النهضة 

 دائم  143646تابع 

( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر وتشؽٌل معادن وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه  -  11

مرؼم طرٌك  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو  25255253وفً تارٌخ  143646برلم    

لسم العامرٌة و نشاطه / تجارة  -اسكندرٌة الماهرة الصحراوي بجوار نورالدٌن الشرٌؾ ) توكٌل سكودا ( ناصٌة زاوٌة عبدالمادر 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  851دٌد واودع برلم الح

وفً  143646عدل الى / االحمدٌه لتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

ة الماهرة الصحراوي مرؼم طرٌك اسكندرٌ 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو  25255253تارٌخ 

و لٌد  851لسم العامرٌة و نشاطه / تجارة الحدٌد واودع برلم  -بجوار نورالدٌن الشرٌؾ ) توكٌل سكودا ( ناصٌة زاوٌة عبدالمادر 

 دائم  143646برلم تابع 

سبك لٌدها برلم     عدل الى / االحمدٌه لتجاره وبٌع الحدٌد وتصنٌع الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  -  13

مرؼم طرٌك اسكندرٌة  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو  25255253وفً تارٌخ  143646

لسم العامرٌة و نشاطه / تجارة الحدٌد  -الماهرة الصحراوي بجوار نورالدٌن الشرٌؾ ) توكٌل سكودا ( ناصٌة زاوٌة عبدالمادر 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  851واودع برلم 

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر والتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

درٌة مرؼم طرٌك اسكن 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو  25255253وفً تارٌخ  143646

لسم العامرٌة و نشاطه / تجارة الحدٌد  -الماهرة الصحراوي بجوار نورالدٌن الشرٌؾ ) توكٌل سكودا ( ناصٌة زاوٌة عبدالمادر 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  851واودع برلم 

 143646بك لٌدها برلم    االحمدٌة للتصدٌر واالستٌراد وتصنٌع وتجارة الحدٌد )دمحم صالح وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  س -  15

مرؼم طرٌك اسكندرٌة الماهرة  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو  25255253وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسم العامرٌة و نشاطه / تجارة الحدٌد واودع برلم  -الصحراوي بجوار نورالدٌن الشرٌؾ ) توكٌل سكودا ( ناصٌة زاوٌة عبدالمادر 

 دائم  143646لٌد برلم تابع  و 851

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر وتشؽٌل معادن وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  16

ة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك الماهرة اسكندرٌ 25255253وفً تارٌخ  143646برلم    

و لٌد برلم تابع  855لسم الرمل و نشاطه / تجارة الحدٌد و اودع برلم  -بجوار مخزن الؽنٌم  -خورشٌد المبلٌة  -الزراعً 

 دائم  143646

وفً  143646عدل الى / االحمدٌه لتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

خورشٌد المبلٌة  -م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك الماهرة اسكندرٌة الزراعً ت 25255253تارٌخ 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  855لسم الرمل و نشاطه / تجارة الحدٌد و اودع برلم  -بجوار مخزن الؽنٌم  -

ٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عدل الى / االحمدٌه لتجاره وبٌع الحدٌد وتصنٌع الحد -  19

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك الماهرة اسكندرٌة الزراعً  25255253وفً تارٌخ  143646

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  855لسم الرمل و نشاطه / تجارة الحدٌد و اودع برلم  -بجوار مخزن الؽنٌم  -خورشٌد المبلٌة 

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر والتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 -الزراعً  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك الماهرة اسكندرٌة 25255253وفً تارٌخ  143646

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  855لسم الرمل و نشاطه / تجارة الحدٌد و اودع برلم  -بجوار مخزن الؽنٌم  -خورشٌد المبلٌة 

 143646االحمدٌة للتصدٌر واالستٌراد وتصنٌع وتجارة الحدٌد )دمحم صالح وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

خورشٌد  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / طرٌك الماهرة اسكندرٌة الزراعً  25255253وفً تارٌخ 

 دائم  143646و لٌد برلم تابع  855لسم الرمل و نشاطه / تجارة الحدٌد و اودع برلم  -بجوار مخزن الؽنٌم  -المبلٌة 

وفً تارٌخ  149619تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

لسم العامرٌة و نشاطه /  -منطمة الورش  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع الكابالت  25255255

 دائم 149619رلم و لٌد برلم تابع ورشة خراطة معادن و اودع ب

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  149619شعبان عبدالحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

لسم العامرٌة و نشاطه / ورشة خراطة معادن و اودع  -منطمة الورش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع الكابالت 

 دائم 149619لم و لٌد برلم تابع بر

وفً تارٌخ  149619تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

طه / لسم العامرٌة و نشا -منطمة الورش  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع الكابالت  25255255

 دائم 149619ورشة خراطة معادن و اودع برلم و لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  149619شعبان عبدالحمٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

/ ورشة خراطة معادن و اودع  لسم العامرٌة و نشاطه -منطمة الورش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع الكابالت 

 دائم 149619برلم و لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  183465دمحم ثابت احمد ثابت وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 سم ل -شارع صالح الدٌن  -شارع مول الوطنٌة  11 - 8وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  111296سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

فى  5523والمودع برلم  -لسم سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -شارع بور سعٌد  265وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼلك فرع الشركه الكائن فى / 

1894/9/6 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255256وفً تارٌخ  111296بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     سادكو ، توصٌة -  22

 1894/9/6فى  5523والمودع برلم  -لسم سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -شارع بور سعٌد  265ؼلك فرع الشركه الكائن فى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25255258وفً تارٌخ  183532بك لٌدها برلم    حمدى سٌد احمد عبد الؽنى حلوة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  29

لسم اللبان و نشاطه /  -شارع بحري بن  36ٌمٌن مدخل العمار  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محل رلم 

 دائم  183532و لٌد برلم تابع  1582مركز خدمه و صٌانة و اودع برلم 

وفً تارٌخ  183532باسم دمحم نبٌل زكى مسعود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عدل االسم التجارى الى/ -  28

لسم  -شارع بحري بن  36ٌمٌن مدخل العمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محل رلم  25255258

 دائم  183532رلم تابع و لٌد ب 1582اللبان و نشاطه / مركز خدمه و صٌانة و اودع برلم 

وفً تارٌخ  183532عدل االسم التجارى الى / ٌاسر حسن زكً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

لسم  -شارع بحري بن  36ٌمٌن مدخل العمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محل رلم  25255258

 دائم  183532و لٌد برلم تابع  1582كز خدمه و صٌانة و اودع برلم اللبان و نشاطه / مر

عزٌز نصر ابراهٌم  ابراهٌم  حسن  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -ورثه المرحوم  نصر ابراهٌم ابراهٌم حسن  -  31

ان لٌصبح / محل ذات اربعة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنو 25255215وفً تارٌخ  141113برلم    

 لسم  -ابواب بالعمار بجوار بنن الماهرة شارع البٌطاش الرئٌسً 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  193149شركه رامى عزمى زكى و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 لسم  -شارع ذكً رجب سموحه  23ار الدور االول عم 155العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

شارع جانبً من حسن عالم والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم 

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345واودع برلم-ه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده ونشاط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941اشرؾ فوده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

شارع جانبً من حسن عالم والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب  -ٌم الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المد

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345واودع برلم-ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده 

وفً تارٌخ  165941    تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  35

شارع جانبً من حسن عالم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم  25255212

واودع -والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده 

 دائم  165941ع ولٌد برلم تاب1345برلم

اشرؾ فودة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / شركه االمل للمماوالت  -  36

شارع جانبً  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم  25255212وفً تارٌخ  165941

-لرئٌسً الؽربً لسم برج العرب ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده من حسن عالم والمصرؾ ا

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345واودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

التابعه لجمعٌه الثورة الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري  2الجزء  2رلم  4/5فتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة الـتأشٌر:   ، ا

 للمماوالت وجراج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941اشرؾ فوده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

التابعه لجمعٌه الثورة الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري  2الجزء  2رلم  4/5لكائن ابٌس الثورة الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع ا

 للمماوالت وجراج 

وفً تارٌخ  165941تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

التابعه لجمعٌه الثورة  2الجزء  2رلم  4/5، افتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   25255212

 الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري للمماوالت وجراج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ فودة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / شركه االمل للمماوالت  -  45

 2الجزء  2رلم  4/5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة  25255212وفً تارٌخ  165941

 التابعه لجمعٌه الثورة الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري للمماوالت وجراج 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 25255212وفً تارٌخ  165941اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

شارع جانبً من حسن عالم والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم 

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345واودع برلم-ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اشرؾ فوده وشرٌكته ، ت -  42

شارع جانبً من حسن عالم والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم 

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345واودع برلم-ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده 

وفً تارٌخ  165941تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

شارع جانبً من حسن عالم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم  25255212

واودع -والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده 

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345برلم

اشرؾ فودة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / شركه االمل للمماوالت  -  44

شارع جانبً  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً برج العرب المدٌم  25255212وفً تارٌخ  165941

-من حسن عالم والمصرؾ الرئٌسً الؽربً لسم برج العرب ونشاطه مماوالت اسفلتٌه ومدٌر الفرع اشرؾ عبد النبً ابراهٌم فوده 

 دائم  165941ولٌد برلم تابع 1345واودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

التابعه لجمعٌه الثورة الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري  2الجزء  2رلم  4/5الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة 

 للمماوالت وجراج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  165941رؾ فوده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اش -  46

التابعه لجمعٌه الثورة الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري  2الجزء  2رلم  4/5الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة 

 للمماوالت وجراج 

وفً تارٌخ  165941جارى للشركه الى/اشرؾ فوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم الت -  42

التابعه لجمعٌه الثورة  2الجزء  2رلم  4/5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة  25255212

 الزراعٌه ابٌس ونشاطه مكتب اداري للمماوالت وجراج 

اشرؾ فودة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / شركه االمل للمماوالت  -  49

 2الجزء  2رلم  4/5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن ابٌس الثورة  25255212وفً تارٌخ  165941

 اطه مكتب اداري للمماوالت وجراج التابعه لجمعٌه الثورة الزراعٌه ابٌس ونش

تم تعدٌل  25255218وفً تارٌخ  252292محمود عبدالمنعم حنفً و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  48

لسم سٌدي جابر  -سموحه  -شارع فوزي معاذ  1حالٌا  -تنظٌم دمحم علً سابما  45العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  252292و لٌد برلم تابع  1432و اودع برلم 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  124259حسن اسماعٌل دمحم صادق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 لسم  -المباري  -شارع المكس  125العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  124259حسن اسماعٌل دمحم صادق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 لسم  -المباري  -شارع المكس  125العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  124259حسن اسماعٌل دمحم صادق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 لسم  -المباري  -شارع المكس  125العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  186445عبدالرزاق دمحم ابوزٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

لسم مٌنا البصل و اودع  -الوردٌان  -رع الراوندي شا 24وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / باسم مدرسه المروة الخاصه وممرها 

 دائم 186445و لٌد برلم تابع  1163برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  186445عبدالرزاق دمحم ابوزٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

لسم الدخٌلة و اودع برلم -خلؾ مول عجمً ستار  9وممرهابوابه  وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح الفرع / باسم مدرسه الصفا الخاصه

 دائم  186445و لٌد برلم تابع  1664

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سٌارات و اخوان مرسى ، توصٌة بسٌطة  اضافة و تعدٌل النشاط لٌصبح / شحن بطارٌات السٌارات و بٌع كمالٌات ال -  1

تم تعدٌل 25255254وفً تارٌخ  121181البطارٌات الجافة المشحونه و تجارة لطع ؼٌار تكٌٌؾ السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ح / شحن بطارٌات تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم علً دمحم مرسً و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة و تعدٌل النشاط لٌصب -  2

السٌارات و بٌع كمالٌات السٌارات و البطارٌات الجافة المشحونه و تجارة لطع ؼٌار تكٌٌؾ السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255254وفً تارٌخ  121181

شحن بطارٌات السٌارات و بٌع كمالٌات السٌارات و اخوان مرسى ، شركة تضامن  اضافة و تعدٌل النشاط لٌصبح /  -  3

تم تعدٌل 25255254وفً تارٌخ  121181البطارٌات الجافة المشحونه و تجارة لطع ؼٌار تكٌٌؾ السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

كة تضامن  اضافة و تعدٌل النشاط لٌصبح / شحن بطارٌات تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم علً دمحم مرسً و شركاه ، شر -  4

السٌارات و بٌع كمالٌات السٌارات و البطارٌات الجافة المشحونه و تجارة لطع ؼٌار تكٌٌؾ السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255254وفً تارٌخ  121181

سٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التوكٌالت المالحٌه و تورٌدات بحرٌة و اشؽال السٌد احمد ابراهٌم ح -  5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255254وفً تارٌخ  144956بحرٌة و صٌانة و اصالح السفن ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

هٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التوكٌالت المالحٌه و السٌد احمد ابرا -الرامار للتوكٌالت المالحٌه  -  6

تم تعدٌل النشاط 25255254وفً تارٌخ  144956تورٌدات بحرٌة و اشؽال بحرٌة و صٌانة و اصالح السفن ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / بٌع مستلزمات المحمول ،  سبك  رمضان ملٌجى دمحم وشرٌكه ، شركة-سبورت كار -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255256وفً تارٌخ  195859لٌدها برلم   

دمحم مصطفً جابر و شرٌكته ، شركة تضامن   -( للتخلٌص الجمركً و االستٌراد و التصدٌر  M - S - Fاؾ )  -اس  -ام  -  9

وفً تارٌخ  185115ٌل النشاط لٌصبح / المٌام باعمال التخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   تعد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255258

ابر و دمحم مصطفً ج -( للتخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر  M - S - Fاؾ )  -اس  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ام  -  8

 185115شرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المٌام باعمال التخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255258وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  192559سبك لٌدها برلم   مجدى على محمود وشرٌكته ، شركة تضامن  ٌضاؾ نشاط / تجارة الكٌماوٌات ،   -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255215

 192559شركه الزهراء لمطع ؼٌار المعدات الثمٌله ، شركة تضامن  ٌضاؾ نشاط / تجارة الكٌماوٌات ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت25255215وفً تارٌخ 

عدل الى / " مجدى على محمود وشركاه " ، شركة تضامن  ٌضاؾ نشاط / تجارة الكٌماوٌات ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255215وفً تارٌخ  192559

وفً  111362ا ،  سبك لٌدها برلم   شركه  اسكندرٌه  للمجمعات االستهالكٌه ، شركة مساهمة  اضافة نشاط / كافتٌرٌ -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25255211تارٌخ 

شركه اسكندرٌه للمجمعات االستهالكٌه تابعه للشركه المابضة شركه المضارب والمطاحن شركه تابعه مساهمه طبما للمانون  -  14

وفً تارٌخ  111362/ كافتٌرٌا ،  سبك لٌدها برلم    لطاع اعمال ، شركة مساهمة  اضافة نشاط 1881لسنه  253

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25255211

شركه تابعة مساهمه مصرٌه طبما للمانون -تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌه-شركة االسكندرٌة للمجمعات االستهالكٌه -  15

وفً تارٌخ  111362مة  اضافة نشاط / كافتٌرٌا ،  سبك لٌدها برلم   لطاع اعمال ، شركة مساه 1881لسنه  253

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25255211

دمحم حسٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / عموم التورٌدات العمومٌه فى مجال الهٌدرولٌن  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255211وفً تارٌخ  186222والنٌوماتٌن ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم حسٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / عموم التورٌدات العمومٌه فى مجال الهٌدرولٌن  -  12

 شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:25255211وفً تارٌخ  186222والنٌوماتٌن ،  سبك لٌدها برلم   

معروؾ السٌد دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / المٌام باعمال المماوالت العمومٌه و االشؽال  -  19

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  199658البحرٌة و رفع المخلفات بالموانً البحرٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

حسن احمد البملى وولدٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  86984،  سبك لٌدها برلم   

شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و  ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى ، -  25

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25255212وفً تارٌخ  86984الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة  -  21

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  86984الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

اري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض تعدٌل االسم التج -  22

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  86984الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لى وولدٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر حسن احمد البم -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  86984،  سبك لٌدها برلم   

ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و  ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى ، شركة تضامن  تعدٌل -  24

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25255212وفً تارٌخ  86984الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ارة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تج -  25

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  86984الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض  -  26

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  86984تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    الشركة لٌصبح /

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

حسن احمد البملى وولدٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  86984دها برلم   ،  سبك لٌ

ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و  -  29

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25255212وفً تارٌخ  86984الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة  -  28

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن25255212وفً تارٌخ  86984الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض  -  35

ل تم تعد25255212ٌوفً تارٌخ  86984الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

حسن احمد البملى وولدٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  86984،  سبك لٌدها برلم   

البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و  ورثه حسن احمد -  32

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25255212وفً تارٌخ  86984الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

البملى و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد  -  33

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  86984الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

ل حسن احمد البملً ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌ -  34

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  86984الشركة لٌصبح / تجارة الخضر و الفاكهة بالجمله و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لٌصبح /  التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و تحضٌر و  محمود دمحم احمد دمحم مصطفً و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط -  35

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255216وفً تارٌخ  189594تجهٌز و تمدٌم المأكوالت و المشروبات ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

" ، شركة تضامن   M GROUPوب تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / محمود دمحم احمد دمحم مصطفً و شركاه " ام جر -  36

تعدٌل النشاط لٌصبح /  التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و تحضٌر و تجهٌز و تمدٌم المأكوالت و المشروبات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255216وفً تارٌخ  189594

ارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / ادارة المشروعات العمارٌة و تنمٌة نبٌل شولى وشركاه الداره المشروعات العم -  32

المشروعات العمارٌة و تنظٌم المعارض العمارٌة و شراء و بٌع العمارات و المٌام باعمال التشطٌبات و الدٌكور و الدعاٌة و االعالن 

 198429الكتب الدٌنٌه و المصاحؾ ( ،  سبك لٌدها برلم    ) فٌما عدا خدمات االنترنت و فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌعدل االسم التجارى الى /دمحم نبٌل احمد شولى وشركاه الداره المشروعات العمارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  -  39

رٌة و تنمٌة المشروعات العمارٌة و تنظٌم المعارض العمارٌة و شراء و بٌع العمارات و المٌام باعمال ادارة المشروعات العما

التشطٌبات و الدٌكور و الدعاٌة و االعالن ) فٌما عدا خدمات االنترنت و فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و الكتب الدٌنٌه و 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225خ وفً تارٌ 198429المصاحؾ ( ،  سبك لٌدها برلم   

عبدالرزاق دمحم ابوزٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تاسٌس واداره المدارس الخاصه والتوسع فً انشاءها  -  38

والمناهج الممرره بالمدارس بمراحلها المختلفه بمصروفات والمعاونه فً مجال التعلٌم االساس والثانوي العام والفنً وفك الخطط 

الرسمٌه المناظره والتوسع فً دراسه اللؽات االجنبٌه بجانب المناهج الرسمٌه الممرره وجواز دراسه مناهج خاصه بموافمه وزاره 

وفً تارٌخ  186445التربٌه والتعلٌم ) فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً تراخٌص الالزمه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225

منصور جمعه ؼٌث جمعه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / النمل و خدمه و ادارة محطات خدمه تموٌن  -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225وفً تارٌخ  195538سٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

منصور جمعه ؼٌث جمعه وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / النمل و خدمه و ادارة محطات خدمه تموٌن  -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255225وفً تارٌخ  195538سٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  المٌام باعمال التجارة  السٌد على عمار وشركاه -شركه عمار للتجارة واالستٌراد  -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255222وفً تارٌخ  155544العامة و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ٌصبح /  المٌام باعمال التجارة السٌد على عمار وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط ل -شركه عمار للتجارة واالستٌراد  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25255222وفً تارٌخ  155544العامة و عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

   الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  155622عادل عٌد وشرٌكة لتجارة الموبٌلٌا ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم 25255255وفً تارٌخ  155622صبرى دمحم مصطفى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   -شركة مصطفى لتجارة الموبٌلٌا  -  2

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم 25255255وفً تارٌخ  155622شركة االخالصٌة لتجارة الموبٌلٌا )عادل دمحم عٌد دمحم وشرٌكه ( ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم 25255255وفً تارٌخ  149619تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25255255وفً تارٌخ  149619برلم    شعبان عبدالحمٌد وشركاه ، سبك لٌدها -  5

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 25255215وفً تارٌخ  252632تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حسٌن احمد عبدالرحمن و شركاؤه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25255215وفً تارٌخ  252632مد عبدالرحمن حسٌن و شركاه ، سبك لٌدها برلم   علً اح -  2

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25255211وفً تارٌخ  86984حسن احمد البملى وولدٌه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25255211وفً تارٌخ  86984حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى ، سبك لٌدها برلم    ورثه -  8

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 25255211وفً تارٌخ  86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة تعدٌل

 86984تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً ، سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة25255211وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25255212وفً تارٌخ  86984ه ، سبك لٌدها برلم   حسن احمد البملى وولدٌ -  12

 شركة تضامن

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  86984ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى ، سبك لٌدها برلم    -  13

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم 25255212وفً تارٌخ  86984دٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه ، سبك لٌدها برلم   تع -  14

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 86984 تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً ، سبك لٌدها برلم   -  15

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن25255212وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  184359بدران عبد المطلب دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التأشٌر: شركة تضامن

تم 25255213وفً تارٌخ  184359المطلب و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عبده بدران عبد -  12

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

عدل االسم التجارى للشركه الى / ممدوح للعدد الصناعٌه عنهم / مسعد عبدالمنعم ابراهٌم و باسم ممدوح دمحم و شركاهم ،  -  19

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن25255219تارٌخ  وفً 132139سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25255219وفً تارٌخ  132139صالح عبدالعزٌز عطا وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  18

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25255219فً تارٌخ و 132139ممدوح للعدد الصناعٌه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 25255219وفً تارٌخ  132139ممدوح دمحم محمود وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -ممدوح للعدد الصناعٌه -  21

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

مسعد عبد المنعم ابراهٌم ومها صالح عبد العزٌز وشركاهما( -ممدوح للعدد الصناعٌه-عدل االسم التجارى للشركه الى)ورثه -  22

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن25255219وفً تارٌخ  132139، سبك لٌدها برلم   

عدٌل الكٌان المانونى  , تم ت25255225وفً تارٌخ  124259حسن اسماعٌل دمحم صادق وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان 25255222وفً تارٌخ  151854دمحم فؤاد حماد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -مؤسسه حماد التجارٌه  -  24

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 25255222وفً تارٌخ  151854سبك لٌدها برلم   هانى فؤاد حماد وشركاة ،  -تعدل الى مؤسسة حماد التجارٌة  -  25

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  151854هانى فؤاد حماد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد التجارٌة  -  26

 شركة تضامن تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر:25255222

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  121181شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255254،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / دمحم علً دمحم مرسً و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  121181توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255254،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / دمحم علً دمحم مرسً و شركاه

السم التجاري الى: تعدٌل ا 162329توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255254،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / مركز منعم للتجمٌل ) المعتز باهلل دمحم عربً عبدالعزٌز وشركاه (

الى: تعدٌل االسم التجاري  149619توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  149619شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  185115شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255258،  فى تارٌخ :   -  6

 دمحم مصطفً جابر و شرٌكته -( للتخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر  M - S - Fاؾ )  -اس  -ام لٌصبح / 

الى: تعدٌل االسم التجاري  252632توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255215،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / حسٌن احمد عبدالرحمن و شركاؤه

الى: تعدٌل االسم التجاري  252632شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255215:  ،  فى تارٌخ  -  9

 لٌصبح / حسٌن احمد عبدالرحمن و شركاؤه

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255211،  فى تارٌخ :   -  8

 / احمد حسن احمد البملى و شركاه لٌصبح

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255211،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة  25255211،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255211،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212 ،  فى تارٌخ :  -  13

 لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً

عدٌل االسم التجاري الى: ت 86984توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  15

 لًلٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البم

الى: تعدٌل االسم التجاري  86984شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  16

 لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً

الى: تعدٌل االسم  184359مٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم  25255213،  فى تارٌخ :   -  12

 التجاري لٌصبح / عبده بدران عبد المطلب و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم  184359توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255213،  فى تارٌخ :   -  19

 التجاري لٌصبح / عبده بدران عبد المطلب و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم  161512توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255219 ،  فى تارٌخ :  -  18

 التجاري لٌصبح / سوبر ماركت فهمً ) ورثة السٌد فهمً (

الى: تعدٌل االسم  152545توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  25

 اري لٌصبح / م / رشا فوزى و شركاهاالتج

الى: تعدٌل االسم  152545توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  21

 التجاري لٌصبح / م / رشا فوزى و شركاها

الى: تعدٌل االسم  129922ممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال  25255224،  فى تارٌخ :   -  22

 التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه

الى: تعدٌل االسم  129922توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255224،  فى تارٌخ :   -  23

 التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه

الى: تعدٌل االسم  129922توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255224ى تارٌخ : ،  ف  -  24

 التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه

م الى: تعدٌل االس 151854شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255222،  فى تارٌخ :   -  25

 هانى فؤاد حماد وشرٌكه -التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد التجارٌة 

الى: تعدٌل االسم  151854توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255222،  فى تارٌخ :   -  26

 هانى فؤاد حماد وشرٌكه -التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد التجارٌة 

الى: تعدٌل االسم  151854توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255222،  فى تارٌخ :   -  22

 هانى فؤاد حماد وشرٌكه -التجاري لٌصبح / مؤسسة حماد التجارٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ت دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌضاؾ له حك التولٌع علً عمود شراء و بٌع دمحم احمد ثاب -  1

كافة االصول الثابتة للشركة و كذا السٌارات و التولٌع علً عمود فتح الحسابات البنكٌة و السحب و االٌداع بتلن الحسابات و 

ٌن و ؼٌرها من االوراق و المستندات و ما تتطلبه البنون للموافمة علً منح تسهٌالت االلتراض و الرهن و الكفالة و حواله الد

 252539برلم       25255253تخارج عدد شالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -ائتمانٌة بكافة اشكالها للشركة 

 34ب  بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة رلم احمد جابر شحاتة زؼمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  2

باعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة لدورة جدٌدة لمدة ثالث سنوات من الٌوم التالً النعماد الجمعٌه العامه للشركة  2512لسنة 

 -ٌم ابراهٌم د / ولٌد عبدالعظ - 2 -رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب  -المهندس / احمد جابر شحاته زؼمور  -1 - 2512/3/2

وكٌل وزارة الصحة  - 3 -عضو منتدب من ذوي خبره  -أ / مساعد لسم الهندسة الصحٌة الصحٌة كلٌة الهندسة جامعه االسكندرٌة 

 162622برلم       25255254وكٌل وزاره الموارد ، تارٌخ :  - 3 -بمحافظة االسكندرٌة بصفته عضو منتدب من ذوي خبرة 

ؼمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المائٌة بمحافظة االسكندرٌة بصفته عضو احمد جابر شحاتة ز -  3

 -كلٌة التجارة جامعة االسكندرٌة  -استاذ مساعد بمسم المحاسبة و المراجعه  -د / شحاته السٌد شحاته السٌد  - 5 -منتدب ذوي خبرة 

ٌاسر  - 2 -عضو مجلس ادارة منتخب  -و شهرته ) جوٌدة سلٌمان (  جوٌدة جٌرهللا حتر علً -6 -عضو منتدب من ذوي الخبرة 

عضو  -هاشم سعٌد دمحم نوار و شهرته ) هاشم نوار (  - 9 -عضو مجلس ادارة منتخب  -دمحم احمد صابر و شهرته ) ٌاسر صابر ( 

    25255254منتخب ، تارٌخ :  عضو مجلس ادارة -السٌد حسن رٌان عابد و شهرته ) السٌد رٌان (  - 8 -مجلس ادارة منتخب 

 162622برلم   

فتحً عاشور عبدهللا مبرون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة للشركة فً  -  4

ضاء مجلس الموافمة علً تجدٌد عضوٌة السادة / رئٌس و اع 2518/4/14و معتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2518/3/31

تمت الموافمة علً تجٌد عضوٌة السادة رئٌس و اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات لادمه  -االدارة لمدة ثالث سنوات لادمه 

 115326برلم       25255254مع احتفاظ كل عضو بمهامه دون تؽٌر ، تارٌخ : 

وجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة للشركة فً فتحً عاشور عبدهللا مبرون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بم -  5

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة السادة / رئٌس و اعضاء مجلس  2518/4/14و معتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2518/3/31

ثالث سنوات لادمه  تمت الموافمة علً تجٌد عضوٌة السادة رئٌس و اعضاء مجلس االدارة لمدة -االدارة لمدة ثالث سنوات لادمه 

 115326برلم       25255254مع احتفاظ كل عضو بمهامه دون تؽٌر ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  6

الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع التولٌع منفردا و التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع 

االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و 

حك تعٌٌن و عزل سمتخدمً فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنون و المصارؾ و 

 162329برلم       25255254ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  2

كة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع التولٌع منفردا و التعامل باسم الشر

االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و 

عامل مع البنون و المصارؾ و حك تعٌٌن و عزل سمتخدمً فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور الت

 162329برلم       25255254ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع ، تارٌخ : 

و له حك  -المعتز باهلل دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  9

ارة و التولٌع منفردا و التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و االد

لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً 

ار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنون و المصارؾ و حك تعٌٌن و الشٌكات و فتح الحسابات و استصد

 162329برلم       25255254عزل سمتخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع ، تارٌخ : 

و له حك  -الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  المعتز باهلل دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة -  8

االدارة و التولٌع منفردا و التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و 

تولٌع علً لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و ال
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الشٌكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنون و المصارؾ و حك تعٌٌن و 

 162329برلم       25255254عزل سمتخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  المبالػ و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة ب -  15

 162329برلم       25255254بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ، تارٌخ : 

تتعلك  دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المبالػ و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً -  11

 162329برلم       25255254بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ، تارٌخ : 

المعتز باهلل دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المبالػ و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً  -  12

 162329برلم       25255254تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ، تارٌخ : 

المعتز باهلل دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المبالػ و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً  -  13

 162329برلم       25255254تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه  دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  14

 162329برلم       25255254بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه  -  15

 162329رلم   ب    25255254بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكه  -المعتز باهلل دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه  -  16

 162329برلم       25255254موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكه  -م الشرٌن من الشركة للوفاه المعتز باهلل دمحم عربً عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اس -  12

 162329برلم       25255254موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

هانً دمحم محمود محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم الشرٌن طبما للبطالة الرلم لومً ، تارٌخ :  -  19

 166982برلم       25255254

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  - مرسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة علً دمحم علً دمحم -  18

 121181برلم       25255254موكول للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

االدارة و التولٌع لٌصبح تعدٌل حك  -علً دمحم علً دمحم مرسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  25

 121181برلم       25255254موكول للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -علً دمحم علً دمحم مرسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  21

 121181برلم       25255254موكول للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -علً دمحم علً دمحم مرسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  22

 121181برلم       25255254موكول للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -ن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  23

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  24

 149619برلم       25255255ٌخ : موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تار

انضمام عدد اربعة شركاء  -شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  25

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  26

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 
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انضمام عدد اربعة شركاء  -ه شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفات -  22

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  29

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  28

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -لوفاته  شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة -  35

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  31

 149619 برلم      25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  32

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -ن الشركة لوفاته احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن م -  33

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  34

 149619برلم       25255255موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  35

تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات الشركة 

 149619برلم       25255255فمط ، تارٌخ :  مجتمعٌن

شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  36

ع لممتلكات الشركة تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌ

 149619برلم       25255255مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  32

من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات الشركة تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض 

 149619برلم       25255255مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  39

صالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات الشركة تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و ل

 149619برلم       25255255مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  38

ً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات بشرط ان تكون جمٌع االعمال الت

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  45

بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات 

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع ع -  41

بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات 

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 
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لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن   شعبان دمحم وزٌرى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  42

بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات 

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن احمد شعبان عبدالحمٌد  -  43

بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات 

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  44

بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات 

 149619برلم       25255255رٌخ : الشركة مجتمعٌن فمط ، تا

احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  45

تلكات بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض من البنون و الرهن و البٌع لمم

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

احمد شعبان عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  46

من البنون و الرهن و البٌع لممتلكات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها و لهم حك االلتراض

 149619برلم       25255255الشركة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه لشركه ممفٌس   2525/2/6فى  1519تأشٌر برلم  -  42

ئه العامه لالستثمار والمناطك الحره / لررت تعٌٌن مكتب / والمعتمده من الهٌ 2516/15/4للتوكٌالت المالحٌه والمنعمده بتارٌخ 

نٌفٌن دمحم حامد  للمحاسبه والمراجعه مرالبا لحسابات الشركه بدالً من األستاذ / زكرٌا دمحم الصادق ) لوفاته ( ، تارٌخ : 

 142326برلم       25255256

اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه لشركه ممفٌس  شركة مساهمة  بموجب  محضر  2525/2/6فى  1519تأشٌر برلم  -  49

والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره / لررت تعٌٌن مكتب /  2516/15/4للتوكٌالت المالحٌه والمنعمده بتارٌخ 

) لوفاته ( ، تارٌخ : نٌفٌن دمحم حامد  للمحاسبه والمراجعه مرالبا لحسابات الشركه بدالً من األستاذ / زكرٌا دمحم الصادق 

 142326برلم       25255256

دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  48

 142326برلم       25255258

مابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ : دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال للشركة ال -  55

 142326برلم       25255258

احمد مرسً محمود سالم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ  -  51

 142326برلم       25255258: 

مجلس ادارة  و ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ  احمد مرسً محمود سالم  شركة مساهمة  نائب رئٌس -  52

 142326برلم       25255258: 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو
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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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 142326برلم       25255258

بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  158

 - 1 -لررت  و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد 2518/12/5العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة 

 142326برلم       25255258من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -ال عن المطاع الخاص دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممث -  115

 - 1 -و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت  2518/12/5العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

ن تشكٌل مجلس ادارة الشركة الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكو

 142326برلم       25255258من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع  -احمد مرسً محمود سالم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  111

 -و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت  2518/12/5الجمعٌه العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة  - 1

 142326برلم       25255258الشركة من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع  -احمد مرسً محمود سالم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  112

 -و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت  2518/12/5الجمعٌه العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

شكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الموافمة علً اعتماد ت - 1

 142326برلم       25255258الشركة من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

جتماع الجمعٌه بموجب محضر ا -رمضان دمحم دمحم عسل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  113

 - 1 -و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت  2518/12/5العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة 

 142326برلم       25255258اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : من ستة 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -رمضان دمحم دمحم عسل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  114

 - 1 -و المناطك الحرة فمد لررت و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار  2518/12/5العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة 

 142326برلم       25255258من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر  -ئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثال عن المطاع الخاص تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  ر -  115

و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد  2518/12/5اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس  الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته - 1 -لررت 

 142326برلم       25255258ادارة الشركة من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر  -تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثال عن المطاع الخاص  -  116

و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد  2518/12/5ادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ اجتماع الجمعٌه العامه الع

الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس  - 1 -لررت 

 142326برلم       25255258تارٌخ :  ادارة الشركة من ستة اعضاء علً النحو السابك ،

بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -لٌلً ابراهٌم المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  112

 - 1 -ت و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لرر 2518/12/5العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة 

 142326برلم       25255258من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -عن المطاع الخاص لٌلً ابراهٌم المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال  -  119

 - 1 -و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت  2518/12/5العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

شكٌل مجلس ادارة الشركة الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون ت

 142326برلم       25255258من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع  -شرٌؾ عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  -  118

 -تمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت و المع 2518/12/5الجمعٌه العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 
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الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدارة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة  - 1

 142326برلم       25255258الشركة من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع  -عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال عن المطاع الخاص  شرٌؾ -  125

 -و المعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لررت  2518/12/5الجمعٌه العامه العادٌة للشركة و المنعمدة بتارٌخ 

ة للشركة و تجدٌد مدته ) امدة ثالث سنتوات ( و بذلن ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الموافمة علً اعتماد تشكٌل مجلس االدار - 1

 142326برلم       25255258الشركة من ستة اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ٌاسر حسن زكً دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  121

ٌاسر حسن زكى دمحم مسعود و الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات 

 والهٌئات واالفراد والبنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم وفى الجملة تمثٌل الشركة امام الؽٌر اٌا كانت صفتهم تمثٌال

ة مصر العربٌة وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ولهما حك االدارة مطلما داخل جمهورٌ

 183532برلم       25255258وتفوٌض الؽٌر والحصول الى االلتراض والتسهٌالت البنكٌه ، تارٌخ : 

ه والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر حسن زكً دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االدار -  122

ٌاسر حسن زكى دمحم مسعود و الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات 

اٌا كانت صفتهم تمثٌال والهٌئات واالفراد والبنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم وفى الجملة تمثٌل الشركة امام الؽٌر 

مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ولهما حك االدارة 

 183532برلم       25255258وتفوٌض الؽٌر والحصول الى االلتراض والتسهٌالت البنكٌه ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر حسن زكً دمحم مسعود  ت -  123

ٌاسر حسن زكى دمحم مسعود و الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات 

لهم وفى الجملة تمثٌل الشركة امام الؽٌر اٌا كانت صفتهم تمثٌال والهٌئات واالفراد والبنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فص

مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ولهما حك االدارة 

 183532برلم       25255258وتفوٌض الؽٌر والحصول الى االلتراض والتسهٌالت البنكٌه ، تارٌخ : 

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  124

ٌاسر حسن زكى دمحم مسعود و الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات 

والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم وفى الجملة تمثٌل الشركة امام الؽٌر اٌا كانت صفتهم تمثٌال  والهٌئات واالفراد والبنون

مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ولهما حك االدارة 

 183532برلم       25255258ت البنكٌه ، تارٌخ : وتفوٌض الؽٌر والحصول الى االلتراض والتسهٌال

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  125

مام جمٌع الجهات ٌاسر حسن زكى دمحم مسعود و الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع عن الشركة ا

 والهٌئات واالفراد والبنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم وفى الجملة تمثٌل الشركة امام الؽٌر اٌا كانت صفتهم تمثٌال

مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ولهما حك االدارة 

 183532برلم       25255258تفوٌض الؽٌر والحصول الى االلتراض والتسهٌالت البنكٌه ، تارٌخ : و

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  126

مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات  ٌاسر حسن زكى دمحم مسعود و الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفً

 والهٌئات واالفراد والبنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم وفى الجملة تمثٌل الشركة امام الؽٌر اٌا كانت صفتهم تمثٌال

و بعض اختصاصات االدارة ولهما حك االدارة مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا

 183532برلم       25255258وتفوٌض الؽٌر والحصول الى االلتراض والتسهٌالت البنكٌه ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -ٌاسر حسن زكً دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  122

 183532برلم       25255258تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مد موصٌٌن مذكورٌن بالع

انضمام عدد اربعة شركاء  -ٌاسر حسن زكً دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  129

 183532برلم       25255258لعمد ، تارٌخ : تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن با -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 
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انضمام عدد اربعة شركاء  -ٌاسر حسن زكً دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  128

 183532برلم       25255258تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 

انضمام عدد اربعة شركاء  -محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  135

 183532برلم       25255258تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 

انضمام عدد اربعة شركاء  -مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة   محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة -  131

 183532برلم       25255258تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 

انضمام عدد اربعة شركاء  -محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  132

 183532برلم       25255258تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 

محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  موجب مستخرج من لرارات  -  133

ومعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌات و وزارة لطاع   2525/1/23( بجلستة  318مجلس االدراة بالمحضر رلم) 

على اعتماد اآلتى : تفوٌض السٌد اللواء أ.ح/ محمود عبد الرحمن   2525/1/23اآلعمال وافك مجلس االدارة بجلسته  بتارٌخ 

الكٌماوٌات فى التولٌع  على  عمود التسهٌالت عشماوى  بصفته رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة 

االئتمانٌة  وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل او تفوٌض احد السادة المحامٌن بالشركة او احد السادة المحاسبٌن بالمطاع 

 61282برلم       25255258المالى بالشركة . ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  موجب مستخرج من لرارات  محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة -  134

ومعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌات و وزارة لطاع   2525/1/23( بجلستة  318مجلس االدراة بالمحضر رلم) 

أ.ح/ محمود عبد الرحمن  على اعتماد اآلتى : تفوٌض السٌد اللواء  2525/1/23اآلعمال وافك مجلس االدارة بجلسته  بتارٌخ 

عشماوى  بصفته رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكٌماوٌات فى التولٌع  على  عمود التسهٌالت 

االئتمانٌة  وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل او تفوٌض احد السادة المحامٌن بالشركة او احد السادة المحاسبٌن بالمطاع 

 61282برلم       25255258بالشركة . ، تارٌخ : المالى 

محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  موجب مستخرج من لرارات  -  135

ومعتمد من الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌات و وزارة لطاع   2525/1/23( بجلستة  318مجلس االدراة بالمحضر رلم) 

على اعتماد اآلتى : تفوٌض السٌد اللواء أ.ح/ محمود عبد الرحمن   2525/1/23عمال وافك مجلس االدارة بجلسته  بتارٌخ اآل

عشماوى  بصفته رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكٌماوٌات فى التولٌع  على  عمود التسهٌالت 

ك فى توكٌل او تفوٌض احد السادة المحامٌن بالشركة او احد السادة المحاسبٌن بالمطاع االئتمانٌة  وااللتراض من البنون وله الح

 61282برلم       25255258المالى بالشركة . ، تارٌخ : 

حسام عبدالرازق السٌد احمد احمد الحاج  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة  -  136

ٌتسكمل تشكٌل مجلس ادارة  -و المعتمد من وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة  2518لس  244ه العامه للشركة رلم و رئٌس الجمعٌ

شركة اسكندرٌة للمجمعات االستهالكٌة من االعضاء ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ أ / حسام عبدالرازق السٌد احمد احمد الحاج عضوا 

بدال من السٌد المهندس / حاتم دمحم احمد عضو مجلس ادارة ) ؼٌر  2518/11/1ارا من منتدبا للشئون التجارٌة و الفروع اعتب

 111362برلم       25255258متفرغ / علً ان ٌحصل علً كافة المزاٌا الممررة للوظٌفة المشار الٌها ، تارٌخ : 

ار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة حسام عبدالرازق السٌد احمد احمد الحاج  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب لر -  132

ٌتسكمل تشكٌل مجلس ادارة  -و المعتمد من وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة  2518لس  244و رئٌس الجمعٌه العامه للشركة رلم 

الحاج عضوا شركة اسكندرٌة للمجمعات االستهالكٌة من االعضاء ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ أ / حسام عبدالرازق السٌد احمد احمد 

بدال من السٌد المهندس / حاتم دمحم احمد عضو مجلس ادارة ) ؼٌر  2518/11/1منتدبا للشئون التجارٌة و الفروع اعتبارا من 

 111362برلم       25255258متفرغ / علً ان ٌحصل علً كافة المزاٌا الممررة للوظٌفة المشار الٌها ، تارٌخ : 

مد احمد الحاج  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة حسام عبدالرازق السٌد اح -  139

ٌتسكمل تشكٌل مجلس ادارة  -و المعتمد من وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة  2518لس  244و رئٌس الجمعٌه العامه للشركة رلم 

ذلن بتكلٌؾ أ / حسام عبدالرازق السٌد احمد احمد الحاج عضوا  شركة اسكندرٌة للمجمعات االستهالكٌة من االعضاء ذوي الخبرة و

بدال من السٌد المهندس / حاتم دمحم احمد عضو مجلس ادارة ) ؼٌر  2518/11/1منتدبا للشئون التجارٌة و الفروع اعتبارا من 

 111362برلم       25255258متفرغ / علً ان ٌحصل علً كافة المزاٌا الممررة للوظٌفة المشار الٌها ، تارٌخ : 
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  138

 252632برلم       25255215: 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  145

 252632برلم       25255215: 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  141

 252632برلم       25255215: 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  142

 252632برلم       25255215: 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  143

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  144

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

وصً ، عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن م -  145

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  146

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

لشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة ا -  142

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  149

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،   حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  148

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  155

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  -  151

 252632برلم       25255215: 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  152

 252632برلم       25255215: 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري   -  153

 252632برلم       25255215: 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  154

 252632برلم       25255215: 

حمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ، عبدالرحمن احمد عبدالر -  155

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  156

 252632برلم       25255215تارٌخ : 
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عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  152

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  159

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  158

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  165

 252632برلم       25255215ٌخ : تار

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصً ،  -  161

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

ٌن موصً ، حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شر -  162

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ  -  163

 252632برلم       25255215: 

االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك  -  164

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ  -  165

 252632برلم       25255215: 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ،  على احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة -  166

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا  -  162

 252632برلم       25255215، تارٌخ : 

لرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا عبدا -  169

 252632برلم       25255215، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا  -  168

 252632برلم       25255215: ، تارٌخ 

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا  -  125

 252632برلم       25255215، تارٌخ : 

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ،  -  121

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ،  -  122

 252632برلم       25255215:  تارٌخ

حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ،  -  123

 252632برلم       25255215تارٌخ : 

ولٌع عن الشركة منفردا ، حسٌن احمد عبدالرحمن حسٌن المصري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و الت -  124
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احمد بدراوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة ان للشرٌن / احمد بدراوى احمد  -  125

و االٌداع و السحب و صرؾ الشٌكات  حك االلتراض و الرهن و االستدانه من البنون و التعامل مع البنون و فتح الحسابات بالبنون

 95416برلم       25255211من البنون بمفرده ، تارٌخ : 

احمد بدراوى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة ان للشرٌن / احمد بدراوى احمد  -  126

نون و فتح الحسابات بالبنون و االٌداع و السحب و صرؾ الشٌكات حك االلتراض و الرهن و االستدانه من البنون و التعامل مع الب

 95416برلم       25255211من البنون بمفرده ، تارٌخ : 

احمد بدراوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة ان للشرٌن / احمد بدراوى احمد  -  122

من البنون و التعامل مع البنون و فتح الحسابات بالبنون و االٌداع و السحب و صرؾ الشٌكات  حك االلتراض و الرهن و االستدانه

 95416برلم       25255211من البنون بمفرده ، تارٌخ : 

احمد بدراوى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة ان للشرٌن / احمد بدراوى احمد  -  129

لتراض و الرهن و االستدانه من البنون و التعامل مع البنون و فتح الحسابات بالبنون و االٌداع و السحب و صرؾ الشٌكات حك اال

 95416برلم       25255211من البنون بمفرده ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -احمد حسن احمد على البملى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  128

 86984برلم       25255211مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -احمد حسن احمد على البملى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  195

 86984برلم       25255211وصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء م

تخارج شرٌكه موصٌه  -احمد حسن احمد على البملى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  191

 86984برلم       25255211مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -احمد حسن احمد على البملى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  192

 86984برلم       25255211مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  احمد حسن احمد على البملى  شركة تضامن  مدٌر و -  193
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وصٌه تخارج شرٌكه م -احمد حسن احمد على البملى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  194

 86984برلم       25255211مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -نبٌل احمد احمد على البملى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  195

 86984برلم       25255211ٌن بالعمد ، تارٌخ : مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكور

تخارج شرٌكه موصٌه  -نبٌل احمد احمد على البملى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  196

 86984برلم       25255211مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -بٌل احمد احمد على البملى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ن -  192

 86984برلم       25255211مذكورة بالعمد و انضمام ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكه موصٌه  -فع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته نبٌل احمد احمد على البملى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ر -  199
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تخارج شرٌكه موصٌه  -نبٌل احمد احمد على البملى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  198
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تخارج شرٌكه موصٌه  -نبٌل احمد احمد على البملى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  185
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تخارج شرٌكه موصٌه  -د احمد على البملى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته نبٌل احم -  182
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احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  323

 58454برلم       25255213

بضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ : احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة الما -  324

 58454برلم       25255213

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  325

 58454برلم       25255213

ائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  ن -  326

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  322

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  329

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

بري ، دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و ال -  328

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  335

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل  -  331

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  332

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ : احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مس -  333

 58454برلم       25255213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  334

 58454برلم       25255213

مد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، اسامة اح -  335

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  336

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  332

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

لمساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن ا -  339

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  338

 58454برلم       25255213تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة م -  345

 58454برلم       25255213الشركة ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  341

 58454برلم       25255213مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  342

 58454برلم       25255213ادارة الشركة ، تارٌخ : 

ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و -  343

 58454برلم       25255213ادارة الشركة ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  344

 58454برلم       25255213مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  345

 58454برلم       25255213مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

مساهمٌن فً احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن ال -  346

 58454برلم       25255213مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  342

 58454برلم       25255213مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة   احمد فؤاد احمد ابو السعود -  349

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  348

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  355

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

عاملٌن المساهمٌن فً مجلس االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد ال -  351

 58454برلم       25255213ادارة الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  352

 58454برلم       25255213ادارة الشركة ، تارٌخ : 

الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس االمٌر عالء  -  353

 58454برلم       25255213ادارة الشركة ، تارٌخ : 

 دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة -  354

 58454برلم       25255213الشركة ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  355

 58454برلم       25255213الشركة ، تارٌخ : 

ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  356

 58454برلم       25255213الشركة ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  352

 58454برلم       25255213الشركة ، تارٌخ : 

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  359

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

ركة احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الش -  358

 58454برلم       25255213، تارٌخ : 

اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  365

ستثمار و و المعتمد من الهٌئة العامه لال 2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهم -  361

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13مدة ثالث سنوات اعتبارا من اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة ل -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  362

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11موجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ ب - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213كة علً النحو السابك ، تارٌخ : الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشر

اسامة احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  363

الهٌئة العامه لالستثمار و و المعتمد من  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

جزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة اسامة احمد حامد ال -  364

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13س ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من اوال : تجدٌد مدة مجل -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

جلس ادارة دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً م -  365

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  الموافك علً

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  366

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11دة بتارٌخ بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعم - -مجلس ادارة الشركة 

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454   برلم    25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  362

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29اطك الحرة بتارٌخ لالستثمار و المن

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

ائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  ن -  369

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  368

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -ة الشركة مجلس ادار

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213جلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : الموافك علً تشكٌل م -ثانٌا : - 2518/4/13

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  325

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11خ بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌ - -مجلس ادارة الشركة 

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  321

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29ارٌخ لالستثمار و المناطك الحرة بت

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

تدب  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً احمد حسن احمد سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  322

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

اعتبارا من  اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  323

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

د العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحا -  324

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  325

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11ه العادٌة المنعمدة بتارٌخ بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العام - -الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً  -  326

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً   االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم -  322

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

جلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من اوال : تجدٌد مدة م -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

مساهمٌن فً االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن ال -  329

و المعتمد من الهٌئة العامه  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -مجلس ادارة الشركة 

اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ :  -ثانٌا : - 2518/4/13

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  328

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11المنعمدة بتارٌخ بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  395

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29الحرة بتارٌخ المناطك 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  391

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13ات اعتبارا من اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنو -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  392

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11حضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ بموجب م - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213النحو السابك ، تارٌخ :  الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً

احمد فؤاد احمد ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة  -  393

ٌئة العامه لالستثمار و و المعتمد من اله 2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13اوال : تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

سعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة احمد فؤاد احمد ابو ال -  394

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و  2518/11/11بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة بتارٌخ  - -الشركة 

 -ثانٌا : - 2518/4/13س ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من اوال : تجدٌد مدة مجل -: 2525/1/29المناطك الحرة بتارٌخ 

 58454برلم       25255213الموافك علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

 و لح حك -عبده بدران عبد المطلب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  395

 184359برلم       25255213االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و لح حك  -عبده بدران عبد المطلب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  396

 184359برلم       25255213االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

و لح حك  -بده بدران عبد المطلب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ع -  392

 184359برلم       25255213االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

و لح حك  -متضامن  عبده بدران عبد المطلب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن -  399

 184359برلم       25255213االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة لشركة  -  398

عتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لرر االتً و الم 2518/9/4المنعمد بتارٌخ  5ممفٌش للتوكٌالت المالحٌة رلم 

شارع  2وافك مجلس االدارة علً اتحاذ االجراءات الالزمه اللؽاء و شطب فرع السٌاحة التابع للشركة بالماهرة و الكائن  -1: 

رئٌس مجلس  -ن / تٌمور احمد دمحم معوض وافك مجلس االدارة علً تفوٌض السٌد الربا - 2 -الماهرة  -عبدالخالك ثروت شامبلٌون 

 142326برلم       25255213حك التولٌع عن الشركة امام ، تارٌخ :  -االدارة و العضو المنتدب باالتً : 

تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة لشركة  -  385

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لرر االتً  2518/9/4المنعمد بتارٌخ  5المالحٌة رلم  ممفٌش للتوكٌالت

شارع  2وافك مجلس االدارة علً اتحاذ االجراءات الالزمه اللؽاء و شطب فرع السٌاحة التابع للشركة بالماهرة و الكائن  -1: 

رئٌس مجلس  -وافك مجلس االدارة علً تفوٌض السٌد الربان / تٌمور احمد دمحم معوض  - 2 -الماهرة  -عبدالخالك ثروت شامبلٌون 

 142326برلم       25255213حك التولٌع عن الشركة امام ، تارٌخ :  -االدارة و العضو المنتدب باالتً : 

جهات و المصالح الحكومٌه و ؼٌر تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  جمٌع ال -  381

حك التفوٌض و التوكٌل فً اٌا من اختصاصاته الي من  -ج  -حك الرهن و االلتراض من البنون  -ب  -الحكومٌة و البنون 

 142326برلم       25255213العاملٌن بالشركة او الؽٌر ، تارٌخ : 

ة وعضو منتدب  جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و ؼٌر تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  382

حك التفوٌض و التوكٌل فً اٌا من اختصاصاته الي من  -ج  -حك الرهن و االلتراض من البنون  -ب  -الحكومٌة و البنون 

 142326برلم       25255213العاملٌن بالشركة او الؽٌر ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته   ابراهٌم السٌد فهمً عبدالحمٌد -  383

 161512برلم       25255219شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 انضمام عدد اربعة -ابراهٌم السٌد فهمً عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  384

 161512برلم       25255219شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -السٌد فهمً عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  385

 161512برلم       25255219موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته السٌد فهمً عبد -  386

 161512برلم       25255219موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ارٌخ : ابراهٌم السٌد فهمً عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده ، ت -  382

 161512برلم       25255219

ابراهٌم السٌد فهمً عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده ، تارٌخ :  -  389

 161512برلم       25255219

    25255219لشركة بمفرده ، تارٌخ : السٌد فهمً عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن ا -  388

 161512برلم   

    25255219السٌد فهمً عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده ، تارٌخ :  -  455

 161512برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255219كة ، تارٌخ : ابراهٌم رزق هللا مرلص  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشر -  451

199594 

خالد عبدالعزٌز دمحم علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  452

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزارة لطاع  2518/1/25للشركة بجلستها المنعمدة بتارٌخ 

من النظام االساسً للشركة تنص علً  " لرئٌسً مجلس االدارة و  22ضافة فمرة مكمله للمادة الموافمة علً ا -االعمال العام 

العضو المنتدب توكٌل الؽٌر او تفوٌضه التخاذ اي اجراءات لانونٌة فٌما ٌخص تسجٌل االرض الممام علٌها شركة فستٌا بسموحه 

برلم       25255219المانونٌة الالزمه لتنفٌذ ذلن ، تارٌخ : مع اتخاذ االجراءات  2م  12634باالسكندرٌة و البالػ مساحتها 

33146 

خالد عبدالعزٌز دمحم علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  453

ل و النسٌج و المالبس و وزارة لطاع و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽز 2518/1/25للشركة بجلستها المنعمدة بتارٌخ 

من النظام االساسً للشركة تنص علً  " لرئٌسً مجلس االدارة و  22الموافمة علً اضافة فمرة مكمله للمادة  -االعمال العام 

سموحه العضو المنتدب توكٌل الؽٌر او تفوٌضه التخاذ اي اجراءات لانونٌة فٌما ٌخص تسجٌل االرض الممام علٌها شركة فستٌا ب

برلم       25255219مع اتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمه لتنفٌذ ذلن ، تارٌخ :  2م  12634باالسكندرٌة و البالػ مساحتها 

33146 

خالد عبدالعزٌز دمحم علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  454

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزارة لطاع  2518/1/25منعمدة بتارٌخ للشركة بجلستها ال

من النظام االساسً للشركة تنص علً  " لرئٌسً مجلس االدارة و  22الموافمة علً اضافة فمرة مكمله للمادة  -االعمال العام 

ي اجراءات لانونٌة فٌما ٌخص تسجٌل االرض الممام علٌها شركة فستٌا بسموحه العضو المنتدب توكٌل الؽٌر او تفوٌضه التخاذ ا

برلم       25255219مع اتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمه لتنفٌذ ذلن ، تارٌخ :  2م  12634باالسكندرٌة و البالػ مساحتها 

33146 

و منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة خالد عبدالعزٌز دمحم علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  455

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزارة لطاع  2518/1/25للشركة بجلستها المنعمدة بتارٌخ 

ئٌسً مجلس االدارة و من النظام االساسً للشركة تنص علً  " لر 22الموافمة علً اضافة فمرة مكمله للمادة  -االعمال العام 

العضو المنتدب توكٌل الؽٌر او تفوٌضه التخاذ اي اجراءات لانونٌة فٌما ٌخص تسجٌل االرض الممام علٌها شركة فستٌا بسموحه 

برلم       25255219مع اتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمه لتنفٌذ ذلن ، تارٌخ :  2م  12634باالسكندرٌة و البالػ مساحتها 

33146 

احمد احمد مرسً خلؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة  -  456

و بموجب افادة من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة  2553لسنة  254التابع لوزارة الدفاع و المنشا بالمرار الجمهوري رلم 

لد صودق علً تعٌٌن اللواء بحري / احمد احمد مرسً خلؾ هللا  -البحرٌة بوزارة الدفاع معتمدة من جهاز الصناعات و الخدمات 

لائما باعمال رئٌس مجلس ادارة شركة ترسانه االسكندرٌة باالنابة مع منحه السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمة للعمل بالشركة و 

 81252برلم       25255225، تارٌخ :  الموافمة علً تعدٌل حك التولٌع - 2525/1/31ذلن اعتبارا من 

احمد احمد مرسً خلؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة  -  452

ة و بموجب افادة من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌ 2553لسنة  254التابع لوزارة الدفاع و المنشا بالمرار الجمهوري رلم 

لد صودق علً تعٌٌن اللواء بحري / احمد احمد مرسً خلؾ هللا  -معتمدة من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة بوزارة الدفاع 

لائما باعمال رئٌس مجلس ادارة شركة ترسانه االسكندرٌة باالنابة مع منحه السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمة للعمل بالشركة و 

 81252برلم       25255225الموافمة علً تعدٌل حك التولٌع ، تارٌخ :  - 2525/1/31ذلن اعتبارا من 

احمد احمد مرسً خلؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة  -  459

دة من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة و بموجب افا 2553لسنة  254التابع لوزارة الدفاع و المنشا بالمرار الجمهوري رلم 

لد صودق علً تعٌٌن اللواء بحري / احمد احمد مرسً خلؾ هللا  -معتمدة من جهاز الصناعات و الخدمات البحرٌة بوزارة الدفاع 

للعمل بالشركة و لائما باعمال رئٌس مجلس ادارة شركة ترسانه االسكندرٌة باالنابة مع منحه السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمة 

 81252برلم       25255225الموافمة علً تعدٌل حك التولٌع ، تارٌخ :  - 2525/1/31ذلن اعتبارا من 
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احمد احمد مرسً خلؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االول للتعامل مع البنون و حك االلتراض و الرهن و  -  458

رئٌس مجلس  -ة االسكندرٌة لٌكون لواء بحري مهندس / احمد احمد مرسً خلؾ هللا  ابرام التسهٌالت االئتمانٌة لشركة ترسان

برلم       25255225رئٌس مجلس االدارة سابما ، تارٌخ :  -االدارة باالنابة بدال من لواء مهندس / اسامه فتحً احمد حسن 

81252 

الول للتعامل مع البنون و حك االلتراض و الرهن و احمد احمد مرسً خلؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ا -  415

رئٌس مجلس  -ابرام التسهٌالت االئتمانٌة لشركة ترسانة االسكندرٌة لٌكون لواء بحري مهندس / احمد احمد مرسً خلؾ هللا  

برلم       25255225رئٌس مجلس االدارة سابما ، تارٌخ :  -االدارة باالنابة بدال من لواء مهندس / اسامه فتحً احمد حسن 

81252 

احمد احمد مرسً خلؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االول للتعامل مع البنون و حك االلتراض و الرهن و  -  411

رئٌس مجلس  -ابرام التسهٌالت االئتمانٌة لشركة ترسانة االسكندرٌة لٌكون لواء بحري مهندس / احمد احمد مرسً خلؾ هللا  

برلم       25255225رئٌس مجلس االدارة سابما ، تارٌخ :  -نابة بدال من لواء مهندس / اسامه فتحً احمد حسن االدارة باال

81252 

 2525/2/5المنعمد بتارٌخ  1محمود حسن دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم  -  412

وافك مجلس االدارة علً تحدٌد  -ر و المناطك الحرة فمد لرر مجلس  االدارة االتً :للشركة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثما

 142326برلم       25255225السٌد / محمود حسن دمحم حسن المدٌر المسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً بالشركة ، تارٌخ : 

 2525/2/5المنعمد بتارٌخ  1االدارة رلم محمود حسن دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر  بموجب محضر اجتماع مجلس  -  413

وافك مجلس االدارة علً تحدٌد  -للشركة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فمد لرر مجلس  االدارة االتً :

 142326م   برل    25255225السٌد / محمود حسن دمحم حسن المدٌر المسئول عن نشاط التخلٌص الجمركً بالشركة ، تارٌخ : 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  414

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  415

152545 

برلم       25255225عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : انطوان   -  416

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  412

152545 

برلم       25255225مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  -  419

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  418

152545 

برلم       25255225رٌكه من الشركة ، تارٌخ : رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الش -  425

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  421

152545 

برلم       25255225ٌخ : رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تار -  422

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  423

152545 
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م   برل    25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  424

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  425

152545 

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  426

 152545برلم   

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  422

 152545برلم   

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  429

 152545برلم   

    25255225وان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : كرستٌن انط -  428

 152545برلم   

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  435

 152545برلم   

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  431

 152545برلم   

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  432

152545 

برلم       25255225ٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : مارى  حنٌن ف -  433

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  434

152545 

برلم       25255225ر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  435

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  436

152545 

برلم       25255225الشركة ، تارٌخ :  مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من -  432

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  439

152545 

لم   بر    25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  438

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  445

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  441

152545 
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برلم       25255225حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  نازلى ابراهٌم -  442

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  443

152545 

برلم       25255225ن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  444

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  445

152545 

برلم       25255225، تارٌخ :  انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة -  446

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  442

152545 

م   برل    25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  449

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  448

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  455

152545 

برلم       25255225وزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : رشا ف -  451

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  452

152545 

برلم       25255225توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : رشا فوزى برعى دمحم برعى   -  453

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  454

152545 

برلم       25255225شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  455

152545 

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  456

 152545برلم   

    25255225الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج  -  452

 152545برلم   

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  459

 152545برلم   

    25255225لشركة ، تارٌخ : كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من ا -  458

 152545برلم   
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    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  465

 152545برلم   

    25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  461

 152545برلم   

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  462

152545 

برلم       25255225ٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : مارى  حنٌن ف -  463

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  464

152545 

برلم       25255225ر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  465

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  466

152545 

برلم       25255225الشركة ، تارٌخ :  مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من -  462

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  469

152545 

لم   بر    25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  468

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  425

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  421

152545 

برلم       25255225حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  نازلى ابراهٌم -  422

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  423

152545 

برلم       25255225ن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  424

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  425

152545 

برلم       25255225تارٌخ : انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ،  -  426

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  422

152545 
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برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  429

152545 

برلم       25255225انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  428

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  495

152545 

برلم       25255225ى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : رشا فوزى برع -  491

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  492

152545 

برلم       25255225طة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌ -  493

152545 

برلم       25255225رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  494

152545 

برلم       25255225الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج -  495

152545 

برلم       25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  496

152545 

برلم       25255225ركة ، تارٌخ : كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الش -  492

152545 

برلم       25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  499

152545 

برلم       25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  498

152545 

برلم       25255225كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  485

152545 

برلم       25255225انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : كرستٌن  -  481

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  482

152545 

برلم       25255225بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة  -  483

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  484

152545 

برلم       25255225شرٌن من الشركة ، تارٌخ : مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج ال -  485

152545 
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برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  486

152545 

برلم       25255225مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  482

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  489

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  488

152545 

برلم       25255225ى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : نازل -  555

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  551

152545 

برلم       25255225تضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  552

152545 

برلم       25255225نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  553

152545 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -لوفاته  انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة -  554

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  555

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  556

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ثالث شركاء موصٌٌن انضمام  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  552

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  559

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  انطوان  عبدهللا -  558

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  515

 152545برلم       25255225ٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : موص

انضمام ثالث شركاء  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  511

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته رشا فوزى برعى دمحم برعى  ت -  512

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  513

 152545برلم       25255225رٌن بالعمد ، تارٌخ : موصٌٌن مذكو
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انضمام ثالث شركاء  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  514

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -طة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌ -  515

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  516

 152545برلم       25255225بالعمد ، تارٌخ : موصٌٌن مذكورٌن 

انضمام ثالث شركاء  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  512

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  519

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -كة لوفاته كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشر -  518

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  525

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  521

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -لوفاته مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة  -  522

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  523

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  524

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

الث شركاء انضمام ث -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  525

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  526

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء  -مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  مارى  حنٌن فٌلٌب -  522

 152545برلم       25255225موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  529

 152545برلم       25255225ورٌن بالعمد ، تارٌخ : مذك

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  528

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -ضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  535

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  531

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 
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انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  532

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام ثالث شركاء موصٌٌن  -شركة لوفاته نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من ال -  533

 152545برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و لها حك االدارة و التولٌع  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  534

مٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام ج

 65الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / 

 152545برلم       25255225رع ، تارٌخ : لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الف -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  535

حك صرؾ و تحصٌل عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها 

 65الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / 

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -ن  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة انطوا -  536

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 

 65جراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و اال

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -لشرٌكه المتضامنه الً الشركة انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام ا -  532

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 

 65مدٌر المسئول عن فرع الكائن / الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً ال

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

تولٌع و لها حك االدارة و ال -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  539

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 

 65الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / 

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -انطوان  عبدهللا نعمة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  538

جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام 

 65الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / 

 152545برلم       25255225فرع ، تارٌخ : لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة ال -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  545

لها حك صرؾ و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و 

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -شا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة ر -  541

التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

ت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامال

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة   رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  542

التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

ٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽ
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برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

االدارة و  و لها حك -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  543

التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -لباب االخضر شارع ا 65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  544

ثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تم

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ : لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -رشا فوزى برعى دمحم برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  545

الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و  التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

 برلم      25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  546

و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع  تحصٌل الشٌكات و

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  542

و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

افة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع تحصٌل الشٌكات و اتمام ك

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة  -ٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بس -  549

و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و 

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة  -لً الشركة كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه ا -  548

و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

ع تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فر

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  555

شركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و و التولٌع عن ال

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  لسم اللبان -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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و لها حك االدارة  -كرستٌن انطوان عبد هللا نعمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  551

الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و  و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225، تارٌخ : لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  552

صرؾ و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك 

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -ٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة مارى  حن -  553

التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

ءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجرا

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -ٌكه المتضامنه الً الشركة مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشر -  554

التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و 

ر المسئول عن فرع تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌ

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  555

ٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و التول

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225م اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ : لس -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  556

ع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌ

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225، تارٌخ :  لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و  -مارى  حنٌن فٌلٌب مطر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  552

صرؾ و  التولٌع عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك

تحصٌل الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع 

برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر  65الكائن / 

152545 

و لها حك االدارة و التولٌع  -براهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة نازلى ا -  559

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 

 65ت نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءا

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -لمتضامنه الً الشركة نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه ا -  558

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 
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 65سئول عن فرع الكائن / الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر الم

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  565

شركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل عن ال

 65الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / 

 152545برلم       25255225و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  لسم اللبان -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  561

المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و 

 65الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / 

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -نازلى ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة  -  562

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 

 65لشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الشركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / ا

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

و لها حك االدارة و التولٌع  -صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه المتضامنه الً الشركة نازلى ابراهٌم حسن  تو -  563

عن الشركة بمفردها و لها حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لها حك صرؾ و تحصٌل 

 65ركة و لها حك توكٌل الؽٌر و هً المدٌر المسئول عن فرع الكائن / الشٌكات و اتمام كافة المعامالت و االجراءات نٌابة عن الش

 152545برلم       25255225لسم اللبان و لها الحك فً توكٌل من تشاء فً ادارة الفرع ، تارٌخ :  -شارع الباب االخضر 

لٌكون حك االدارة و التولٌع و  دمحم شحاته دمحم رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع -  564

السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز شحاته محمود 

الت رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعام

الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات بالبنون و 

 132538برلم       25255223االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع و دمحم شحاته دمحم رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  565

السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز شحاته محمود 

فً اجراء كافة العمود و المعامالت رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك 

الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات بالبنون و 

 132538برلم       25255223االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

مضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع و دمحم شحاته دمحم ر -  566

السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز شحاته محمود 

تمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مج

الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات بالبنون و 

 132538برلم       25255223االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

شحاته محمود رمضان صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  562

السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز شحاته محمود 

دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت  رمضان صالح و االستاذ /

الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات بالبنون و 

 132538برلم       25255223تارٌخ : االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، 

شحاته محمود رمضان صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  569

ه محمود السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز شحات

رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت 
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات بالبنون و 

 132538برلم       25255223, و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ :  االٌداع بها و السحب منها

شحاته محمود رمضان صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  568

ان صالح و االستاذ / معتز شحاته محمود السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمض

رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت 

ون و الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات بالبن

 132538برلم       25255223االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

معتز شحاته محمود رمضان صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و  -  525

ة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز التولٌع و السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌ

شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و 

التعامل باسمها و فتح الحسابات المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و 

 132538برلم       25255223بالبنون و االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

معتز شحاته محمود رمضان صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون حك االدارة و  -  521

امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز التولٌع و السمئولٌه 

شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و 

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا 

 132538برلم       25255223بالبنون و االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

حك االدارة و  معتز شحاته محمود رمضان صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون -  522

التولٌع و السمئولٌه امام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر رسمٌة لكال من االستاذ / شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / معتز 

شحاته محمود رمضان صالح و االستاذ / دمحم شحاته دمحم رمضان صالح مجتمعون او منفردون و لهم الحك فً اجراء كافة العمود و 

داخله ضمن ؼرض الشركة و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و فتح الحسابات المعامالت ال

 132538برلم       25255223بالبنون و االٌداع بها و السحب منها , و لهم الحك فً ابرام كافة ، تارٌخ : 

د االلتراض و الرهن بضمان اصول الشركة من البنون دمحم شحاته دمحم رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عمو -  523

المصرٌة و ؼٌرها , و لهم الحك فً التصرؾ فً اصول الشركة سواء بالبٌع او الشراء , و لهم الحك فً فتح االعتمادات بضمان 

ن فً كل او بعض ما اصول الشركة , بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركة و تحمٌما لؽرضها , و لهم الحك اٌضا فً توكٌل من ٌشاؤ

 132538برلم       25255223ذكر بصفتهم المذكورة بهذا العمد و بما ٌحمك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

دمحم شحاته دمحم رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عمود االلتراض و الرهن بضمان اصول الشركة من البنون  -  524

صول الشركة سواء بالبٌع او الشراء , و لهم الحك فً فتح االعتمادات بضمان المصرٌة و ؼٌرها , و لهم الحك فً التصرؾ فً ا
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 129922برلم   

    25255224ٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مد -  633

 129922برلم   

    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  634

 129922برلم   

    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  635

 129922برلم   

    25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  636

 129922برلم   

    25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  632

 129922برلم   

    25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  639

 129922برلم   

    25255224ع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : ربٌ -  638

 129922برلم   

    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  645

 129922برلم   

    25255224بٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : ر -  641

 129922برلم   

    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  642

 129922برلم   

    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  643

 129922برلم   

    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  644

 129922برلم   

    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  645

 129922برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  646

 129922برلم   

    25255224حمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : ا -  642

 129922برلم   

    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  649

 129922برلم   

    25255224ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  احمد -  648

 129922برلم   

    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  655

 129922برلم   

    25255224 ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : بالل دمحم -  651

 129922برلم   

    25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  652

 129922برلم   

    25255224براهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : بالل دمحم ا -  653

 129922برلم   

    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  654

 129922برلم   

    25255224د ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌ -  655

 129922برلم   

    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  656

 129922برلم   

    25255224السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم  -  652

 129922برلم   

    25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  659

 129922برلم   

    25255224د  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌ -  658

 129922برلم   

    25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  665

 129922برلم   

    25255224صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  تو -  661

 129922برلم   

    25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  662

 129922برلم   

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  663

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  664

129922 

برلم       25255224راهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : دمحم اب -  665

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  666

129922 

برلم       25255224صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  تو -  662

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  669

129922 

    25255224شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  -  668

 129922برلم   

    25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  625

 129922برلم   

    25255224متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن -  621

 129922برلم   

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  622

129922 

برلم       25255224سم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع ا -  623

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  624

129922 

برلم       25255224لً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن ا -  625

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  626

129922 

برلم       25255224 سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : -  622

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  629

129922 

  برلم     25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  628

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  695

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  691

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224و دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمر -  692

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  693

129922 

برلم       25255224د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌ -  694

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  695

129922 

برلم       25255224ر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌ -  696

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  692

129922 

برلم       25255224الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام -  699

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  698

129922 

برلم       25255224، تارٌخ :  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة -  685

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  681

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  682

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  683

129922 

برلم       25255224ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم  -  684

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  685

129922 

برلم       25255224صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  تو -  686

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  682

129922 

برلم       25255224تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن م -  689

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  688

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224شرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام ال -  255

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  251

129922 

برلم       25255224تارٌخ :  عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، -  252

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  253

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  254

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  255

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  256

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  252

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  259

129922 

برلم       25255224اهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابر -  258

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  215

129922 
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129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  283

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  284

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  285

129922 

برلم       25255224ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم -  286

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  282

129922 

برلم       25255224وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  ت -  289

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  288

129922 

برلم       25255224و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر  -  955

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  951

129922 

برلم       25255224لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام ا -  952

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  953

129922 

برلم       25255224، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  954

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  955

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  956

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  952

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  959

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  958

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  915

129922 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224ور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منص -  911

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  912

129922 

برلم       25255224سٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة ب -  913

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  914

129922 

برلم       25255224شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و  -  915

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  916

129922 

برلم       25255224الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن  -  912

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  919

129922 

برلم       25255224خ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌ -  918

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  925

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  921

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  923

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  924

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  925

129922 

برلم       25255224د ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احم -  926

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

129922 

برلم       25255224اهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابر -  929

129922 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  928

129922 

برلم       25255224مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :   احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن -  935

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  931

129922 

برلم       25255224مام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انض -  932

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  933

129922 

برلم       25255224ركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الش -  934

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  935

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  936

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  932

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  939

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  938

129922 

برلم       25255224راهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم اب -  945

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  941

129922 

برلم       25255224تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة  -  942

129922 

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  943

 129922برلم       25255224لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام ا -  944

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  945

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  946

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  942

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  949
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  948

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  955

129922 

برلم       25255224م السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌ -  951

129922 

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  952

 129922برلم       25255224شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  953

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  954

برلم       25255224الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً  -  955

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  956

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  952

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  959

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  958

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  965

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  961

129922 

برلم       25255224 ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم -  962

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  963

129922 

برلم       25255224توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد   -  964

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  965

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  966

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  962

129922 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم  -  969

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  968

129922 

برلم       25255224ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توص -  925

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  921

129922 

برلم       25255224ٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شر -  922

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  923

129922 

برلم       25255224ن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌ -  924

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  925

129922 

برلم       25255224رٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تا -  926

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  929

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  928

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  995

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  991

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  992

129922 

برلم       25255224م سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌ -  993

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  994

129922 

برلم       25255224صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  تو -  995

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  996

129922 

برلم       25255224تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن م -  992

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  999

129922 

برلم       25255224شرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام ال -  998

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  985

129922 

برلم       25255224تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، -  981

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  982

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  983

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  984

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  985

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  986

129922 

برلم       25255224منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  حافظة دمحم -  982

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  989

129922 

برلم       25255224ضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  شركة ت -  988

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  855

129922 

برلم       25255224نضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ا -  851

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  852

129922 

برلم       25255224الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً  -  853

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  854

129922 

برلم       25255224خ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌ -  855

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  856

129922 

   برلم    25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  852

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  859

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  858

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  815

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  811

129922 

برلم       25255224السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم  -  812

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  813

129922 

برلم       25255224م  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌ -  814

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  815

129922 

برلم       25255224دٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  م -  816

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  812

129922 

برلم       25255224م الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضما -  819

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  818

129922 

برلم       25255224كة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشر -  825

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  821

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  822

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  823

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  824

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  825

129922 

برلم       25255224هٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابرا -  826

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  822

129922 

برلم       25255224صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  تو -  829

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  828

129922 

برلم       25255224امن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  835

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  831

129922 

برلم       25255224الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن  -  832

129922 

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  833

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  834

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  835

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  836

 129922برلم       25255224 ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم -  832

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  839

برلم       25255224سٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة ب -  838

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  845

129922 

برلم       25255224انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  841

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  842

 129922برلم       25255224ارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، ت -  843

 129922برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  844

   برلم    25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  845

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  846

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  842

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  849

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  848

129922 

برلم       25255224م السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌ -  855

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  851

129922 

برلم       25255224ٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بس -  852

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  853

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  854

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  855

129922 

برلم       25255224ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  عمرو دمحم -  856

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  852

129922 

برلم       25255224توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  -  859

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  858

129922 

برلم       25255224ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مد -  865

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  861

129922 

برلم       25255224الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام -  862

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  863

129922 

برلم       25255224لشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً ا -  864

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  865

129922 

برلم       25255224 امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : -  866

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  862

129922 

لم   بر    25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  869

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  868

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  825

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  821

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  822

129922 

برلم       25255224ٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراه -  823

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  824

129922 

برلم       25255224توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  -  825

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  826

129922 

برلم       25255224رٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  ش -  822

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  829

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224ضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ان -  828

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  895

129922 

برلم       25255224ً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه ال -  891

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  892

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  893

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  894

129922 

برلم       25255224 ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم -  895

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  896

129922 

برلم       25255224توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  حافظة دمحم منصور السٌد  -  892

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  899

129922 

برلم       25255224متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن  -  898

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  885

129922 

برلم       25255224رٌكه الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الش -  881

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  882

129922 

برلم       25255224، تارٌخ :  ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة -  883

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  884

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  885

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  886

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم      25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  882

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  889

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  888

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1555

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1551

129922 

برلم       25255224اهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابر -  1552

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1553

129922 

برلم       25255224ٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم الس -  1554

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1555

129922 

برلم       25255224وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  ت -  1556

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1552

129922 

برلم       25255224دٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  م -  1559

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1558

129922 

برلم       25255224نضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ا -  1515

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1511

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1512

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1513

129922 

برلم       25255224راهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد اب -  1514

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1515

129922 

برلم       25255224راهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد اب -  1516

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1512

129922 

برلم       25255224ٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بس -  1519

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1518

129922 

برلم       25255224ن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  1525

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1521

129922 

برلم       25255224كه الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌ -  1522

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1523

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1524

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1525

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1526

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1522

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1529

129922 

برلم       25255224م السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌ -  1528

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1535

129922 

برلم       25255224تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة  -  1531

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1532

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224ام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم -  1533

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1534

129922 

برلم       25255224ة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشرك -  1535

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1536

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1532

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1539

129922 

  برلم     25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1538

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1545

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1541

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1542

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1543

129922 

برلم       25255224 ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم -  1544

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1545

129922 

برلم       25255224ٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم الس -  1546

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1542

129922 

برلم       25255224طة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌ -  1549

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1548

129922 

برلم       25255224ن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  1555

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1551

129922 

برلم       25255224كه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌ -  1552

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1553

129922 

برلم       25255224ة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشرك -  1554

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1555

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1556

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1552

129922 

لم   بر    25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1559

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1558

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1565

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1561

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1562

129922 

برلم       25255224ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد  -  1563

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1564

129922 

برلم       25255224السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم -  1565

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1566

129922 

برلم       25255224تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة -  1562

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1569

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1568

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1525

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم -  1521

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1522

129922 

برلم       25255224م السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌ -  1523

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1524

129922 

برلم       25255224ة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌ -  1525

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1526

129922 

برلم       25255224تضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  1522

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1529

129922 

برلم       25255224رٌكه الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الش -  1528

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1595

129922 

برلم       25255224، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  1591

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1592

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1593

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1594

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1595

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1596

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1592

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1599

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1598

129922 

برلم       25255224راهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع اب -  1585

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1581

129922 

برلم       25255224ٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم الس -  1582

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1583

129922 

برلم       25255224ٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراه -  1584

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1585

129922 

برلم       25255224طة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌ -  1586

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1582

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1589

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1588

129922 

برلم       25255224ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  احمد -  1155

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1151

129922 

برلم       25255224السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم  -  1152

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1153

129922 

برلم       25255224سٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة ب -  1154

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1155

129922 

برلم       25255224شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و  -  1156

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1152

129922 

برلم       25255224لشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام ا -  1159

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1158

129922 

برلم       25255224كة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشر -  1115

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1111

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1112

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1113

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1114

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1115

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1116

129922 

برلم       25255224د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌ -  1112

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1119

129922 

برلم       25255224متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  1118

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1125

129922 

برلم       25255224الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام -  1121

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

129922 
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برلم       25255224رٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تا -  1123

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1124

129922 

لم   بر    25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1125

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1126

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1129

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1128

129922 

برلم       25255224 ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم -  1135

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1131

129922 

برلم       25255224ٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم الس -  1132

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1133

129922 

برلم       25255224مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :   عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة -  1134

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1135

129922 

برلم       25255224انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1136

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1132

129922 

برلم       25255224كه الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌ -  1139

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1138

129922 

برلم       25255224، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  1145

129922 
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برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1141

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1142

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1143

129922 

  برلم     25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1144

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1145

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1146

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1142

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1149

129922 

برلم       25255224هٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابرا -  1148

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1155

129922 

برلم       25255224هٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابرا -  1151

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1152

129922 

برلم       25255224ٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بس -  1153

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1154

129922 

برلم       25255224امن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  1155

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1156

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1152

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1159

129922 
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برلم       25255224ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد  -  1158

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1165

129922 

برلم       25255224السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم -  1161

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1162

129922 

برلم       25255224تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة -  1163

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1164

129922 

برلم       25255224متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  1165

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1166

129922 

برلم       25255224الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام -  1162

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1169

129922 

برلم       25255224كة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشر -  1168

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1125

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1121

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

129922 

   برلم    25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1123

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1124

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1125

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1126

129922 
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برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

129922 

برلم       25255224 منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم -  1129

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1128

129922 

برلم       25255224براهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ا -  1195

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1191

129922 

برلم       25255224وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  ت -  1192

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1193

129922 

برلم       25255224ن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضام -  1194

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1195

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1196

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1192

129922 

برلم       25255224ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد  -  1199

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1198

129922 

برلم       25255224ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد  -  1185

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1181

129922 

برلم       25255224بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة  -  1182

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1183

129922 

برلم       25255224شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  1184

129922 
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برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1185

129922 

برلم       25255224الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام  -  1186

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1182

129922 

برلم       25255224شركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً ال -  1189

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1188

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1255

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1251

129922 

م   برل    25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1252

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1253

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1254

129922 

برلم       25255224ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دمحم  -  1255

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1256

129922 

برلم       25255224ة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌط -  1252

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1259

129922 

برلم       25255224ام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضم -  1258

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1215

129922 

برلم       25255224الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً  -  1211

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1212

129922 
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برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1213

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1214

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1215

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1216

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1212

129922 

برلم       25255224ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  سارة دمحم -  1219

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1218

129922 

برلم       25255224شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد   -  1225

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1221

129922 

برلم       25255224و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  1222

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1223

129922 

برلم       25255224لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام ا -  1224

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1225

129922 

برلم       25255224، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1226

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1222

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1229

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1228

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1235

129922 
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برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1231

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1232

129922 

برلم       25255224ٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امن -  1233

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1234

129922 

برلم       25255224م السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌ -  1235

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1236

129922 

برلم       25255224بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة  -  1232

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1239

129922 

برلم       25255224رٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1238

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1245

129922 

برلم       25255224رٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الش -  1241

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1242

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1243

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1244

129922 

برلم       25255224 ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم -  1245

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1246

129922 

برلم       25255224سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم ال -  1242

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1249

129922 
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برلم       25255224ة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌط -  1248

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1255

129922 

برلم       25255224انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  1251

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1252

129922 

برلم       25255224الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن  -  1253

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1254

129922 

برلم       25255224ارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، ت -  1255

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1256

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1252

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1259

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1258

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1265

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1261

129922 

برلم       25255224صور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم من -  1262

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1263

129922 

برلم       25255224توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم   -  1264

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1265

129922 

برلم       25255224ٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شر -  1266

129922 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1262

129922 

برلم       25255224لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ا -  1269

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1268

129922 

برلم       25255224الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً  -  1225

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1221

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1222

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1223

129922 

برلم       25255224ٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رب -  1224

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1225

129922 

برلم       25255224د ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌ -  1226

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1222

129922 

برلم       25255224ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌ -  1229

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1228

129922 

برلم       25255224شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و -  1295

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1291

129922 

برلم       25255224شرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام ال -  1292

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1293

129922 

برلم       25255224، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1294

129922 
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برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1295

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1296

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1292

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1299

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1298

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1285

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  بالل -  1281

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1282

129922 

برلم       25255224وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  ت -  1283

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1284

129922 

برلم       25255224ضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ان -  1285

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1286

129922 

برلم       25255224ارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، ت -  1282

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1289

129922 

م   برل    25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1288

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1355

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1351

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1352

129922 
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برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1353

129922 

برلم       25255224شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :   دمحم ابراهٌم السٌد -  1354

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1355

129922 

برلم       25255224ٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شر -  1356

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1352

129922 

برلم       25255224الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام -  1359

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1358

129922 

برلم       25255224ة ، تارٌخ : سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشرك -  1315

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1311

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1312

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1313

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1314

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1315

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1316

129922 

برلم       25255224ة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امنٌ -  1312

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1319

129922 

برلم       25255224السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  امنٌة دمحم ابراهٌم -  1318

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1325

129922 
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برلم       25255224طة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌ -  1321

129922 

برلم       25255224عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1322

129922 

برلم       25255224انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  1323

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1324

129922 

برلم       25255224الً الشركة ، تارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن  -  1325

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1326

129922 

برلم       25255224ارٌخ : امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، ت -  1322

129922 

برلم       25255224امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1329

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1328

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1335

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1331

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1332

129922 

برلم       25255224راهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد اب -  1333

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1334

129922 

برلم       25255224ٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم الس -  1335

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1336

129922 

برلم       25255224شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :   اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن -  1332

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1339

129922 
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برلم       25255224انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  1338

129922 

برلم       25255224عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1345

129922 

برلم       25255224الً الشركة ، تارٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن  -  1341

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1342

129922 

برلم       25255224رٌخ : اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تا -  1343

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1344

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1345

129922 

برلم       25255224اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1346

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1342

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1349

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1348

129922 

برلم       25255224منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  حافظة دمحم -  1355

129922 

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1351

129922 

برلم       25255224تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  حافظة دمحم منصور السٌد  شركة -  1352

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1353

129922 

برلم       25255224ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مد -  1354

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1355

129922 

برلم       25255224ام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضم -  1356

129922 
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 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       25255224حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1352

129922 

برلم       25255224ة ، تارٌخ : حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشرك -  1359

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1358

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1365

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1361

129922 

برلم       25255224ع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌ -  1362

129922 

برلم       25255224ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1363

129922 

برلم       25255224السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ربٌع ابراهٌم  -  1364

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1365

129922 

برلم       25255224توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم   -  1366

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1362

129922 

برلم       25255224ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مد -  1369

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1368

129922 

برلم       25255224ام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم -  1325

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1321

129922 

برلم       25255224شركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً ال -  1322

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1323

129922 

برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1324

129922 
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برلم       25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1325

129922 

   برلم    25255224احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1326

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1322

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1329

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1328

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1395

129922 

برلم       25255224ٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بالل دمحم ابراه -  1391

129922 

برلم       25255224بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1392

129922 

برلم       25255224مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  -  1393

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1394

129922 

برلم       25255224الً الشركة ، تارٌخ :  دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن -  1395

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1396

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1392

129922 

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1399

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1398

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1385

129922 

برلم       25255224سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1381

129922 

برلم       25255224هٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابرا -  1382

129922 
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 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

برلم       25255224دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1383

129922 

برلم       25255224ر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌ -  1384

129922 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1385

ٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم الس

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1386

السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

ب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سح

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1382

 من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

ل حك االدارة و التولٌع تعدٌ -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1389

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -انضمام الشرٌن الً الشركة  سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  1388

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة سارة دمحم ابراهٌم  -  1455

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1451

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراه

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224، تارٌخ :  استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1452

سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم 
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عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224بات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استصدار خطا

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1453

ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

تح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و ف

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1454

ٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم الس

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1455

من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

ك االدارة و التولٌع تعدٌل ح -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1456

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

لجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع ا

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -نضمام الشرٌن الً الشركة امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ا -  1452

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

شركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة ال

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -لسٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة امنٌة دمحم ابراهٌم ا -  1459

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1458

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراه

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224، تارٌخ :  استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1415

سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 
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الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224بات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استصدار خطا

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1411

ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد /  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1412

ٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم الس

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1413

من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد /  لٌصبح لكال

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

ل حك االدارة و التولٌع تعدٌ -امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1414

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -انضمام الشرٌن الً الشركة  امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  1415

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  امنٌة دمحم ابراهٌم -  1416

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

دٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفر

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1412

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم س

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224ارٌخ : استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، ت

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1419

ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استصدار خطابات 
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تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1418

راهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد اب

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1425

د و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌ

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1421

ن السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال م

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع تعدٌل  -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1422

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -انضمام الشرٌن الً الشركة عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1423

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

لشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة ا

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -راهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة عماد ابراهٌم سٌد اب -  1424

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1425

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

هٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابرا

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224و ، تارٌخ : استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن ا

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1426

م سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌ

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224طابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استصدار خ

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1422

ٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم الس
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عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1429

السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد /  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

حب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من س

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1428

لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

مٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكو

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

عدٌل حك االدارة و التولٌع ت -عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1435

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -امن  انضمام الشرٌن الً الشركة اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  1431

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الد

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة اسالم دمحم ابر -  1432

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922م   برل    25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1433

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات  عماد

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224عٌن او ، تارٌخ : استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتم

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1434

براهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ا

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224دار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استص

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1435

ٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراه

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 
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شٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً ال

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1436

راهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم اب

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1432

بح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌص

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

حكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر ال

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1439

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

م جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها اما

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -من  انضمام الشرٌن الً الشركة حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضا -  1438

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

رة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدا

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ر السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة حافظة دمحم منصو -  1445

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منف

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922 برلم      25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1441

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

اهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابر

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224او ، تارٌخ : استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1442

سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224بات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استصدار خطا

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1443

سٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم ال

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 
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تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1444

هٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابرا

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

ن سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون م

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1445

 صبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد /لٌ

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

لحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر ا

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1446

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات  عماد ابراهٌم سٌد

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224ٌخ : استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تار

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1442

اهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابر

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224مان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : استصدار خطابات الض

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1449

و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1448

السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

ع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌدا

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1455

السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد /  لٌصبح لكال من

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

لتعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و ا

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع تعدٌل  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1451

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -انضمام الشرٌن الً الشركة   ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  1452

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد
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الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات  عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -د ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ربٌع ابراهٌم السٌ -  1453

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

نفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او م

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922   برلم    25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1454

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

د ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عما

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224معٌن او ، تارٌخ : استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجت

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1455

ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224صدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : است

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1456

هٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابرا

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

لشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً ا

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1452

براهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ا

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

ن من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنو

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1459

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ركة احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الش -  1458

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ا امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمه

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مد -  1465

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلط
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الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  - ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة بالل دمحم -  1461

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1462

 / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224مجتمعٌن او ، تارٌخ :  استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1463

د ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احم

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224ستصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : ا

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1464

راهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع اب

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1465

 ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

بنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع ال

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

ع تعدٌل حك االدارة و التولٌ -احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1466

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

ٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼ

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -شركة بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً ال -  1462

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسم

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -رٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  ش -  1469

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

طات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السل

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 
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تعدٌل حك االدارة و التولٌع  - ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة بالل دمحم -  1468

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

ن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌ

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1425

 / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224مجتمعٌن او ، تارٌخ :  استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1421

مد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / اح

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1422

اهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابر

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1423

ٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابراهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراه

سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر 

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات  الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

 تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال -دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1424

اهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابر

سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر 

و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات الحكومٌه 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1425

اهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابر

هٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر سٌد ابرا

الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1426

سٌد / عماد ابراهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و ال

سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر 

الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات 

 129922برلم       25255224ن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : الضمان و كذل

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1422

مد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابراهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / اح
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سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر 

استصدار خطابات الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1429

السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابراهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم 

سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر 

ات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌك

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1428

ٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراه

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و  الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1495

لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد /  لٌصبح

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

ومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و الحكومٌه و ؼٌر الحك

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

عدٌل حك االدارة و التولٌع ت -سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1491

/  لٌصبح لكال من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد

جمٌع الجهات عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام 

الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و 

 129922برلم       25255224استصدار خطابات الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -نضمام الشرٌن الً الشركة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا -  1492

اهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابر

شركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة ال

الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم ابراهٌم السٌد   -  1493

اهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابر

ن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر سٌد ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذل

الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح لكال  -دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  1494

اهٌم من السٌد / عمرو دمحم ابراهٌم السٌد و السٌد / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم و السٌد / احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم و السٌد / عماد ابر

ٌم مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فً اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر سٌد ابراه

الحكومٌه و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و علك الحسابات و استصدار خطابات 

 129922برلم       25255224الضمان و كذلن لهم مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1495

لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1496

سدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و ت

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1492

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

من  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  1499

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1498

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض

سارة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1485

نٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1481

دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لتولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً ا -  1482

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  عمرو دمحم -  1483

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ذكر ، تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1484

م كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرا

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1485

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الصول الشركة و  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء -  1486

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة -  1482

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1489

حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1488

د كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1555

تلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك مم

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و   عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  1551

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1552

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض ال

امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1553

ٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذن

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1554

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض ال

امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1555

ة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1556

فع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و د

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لتولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و امنٌة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً ا -  1552

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و امنٌة دمحم -  1559

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ا ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض م

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1558

رام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و اب

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1515

ع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شراء الصول الشركة و عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود ال -  1511

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  ت -  1512

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1513

لهم حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1514

تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

و  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة -  1515

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1516

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922 برلم      25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1512

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224فوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل او ت

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1519

ت االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندا

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1518

لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك  ممتلكاتها و حك

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و عماد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن ال -  1525

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و اس -  1521

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل 

اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1522

رٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجا

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1523

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمود الشراء الصول الشركة و  اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً -  1524

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و اسالم دمحم ابراهٌم  -  1525

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ارٌخ : توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، ت

اسالم دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1526

لعمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة ا

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1522

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول ال -  1529

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن -  1528

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922  برلم     25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1535

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224فوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : حك توكٌل او ت

حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1531

االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1532

و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1533

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : حك توكٌل او تفوٌض 

ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1534

الذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات ا

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1535

بض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم و ممتلكاتها و حك ل

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة حافظة دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك  -  1536

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم منصور السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  حافظة -  1532

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224ض ما ذكر ، تارٌخ : حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بع
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حافظة دمحم منصور السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1539

رام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و اب

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1538

لٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تو

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ود الشراء الصول الشركة ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عم -  1545

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة ربٌع ابراهٌم السٌد ابر -  1541

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224ٌخ : حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تار

ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1542

العمود و لهم و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة  -  1543

ٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحو

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الصول الشركة ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء  -  1544

و ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة  -  1545

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1546

حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1542

كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1549

تلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك مم

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  1548

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1555

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض 
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بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1551

نٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1552

دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً ال -  1553

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و احمد ابراه -  1554

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ا ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض م

احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1555

رام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و اب

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1556

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

راء الصول الشركة و بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الش -  1552

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توص -  1559

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1558

حك  ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1565

د كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌ

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بالل دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1561

تلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك مم

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1562

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض الؽٌ

دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1563

جارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و الت

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1564

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اء الصول الشركة و دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشر -  1565

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌ -  1566

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1562

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل 

دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1569

الذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات ا

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1568

و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك  ممتلكاتها و حك لبض

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و سارة دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك ف -  1525

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و سارة دمحم -  1521

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224ما ذكر ، تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض

دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1522

كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشركة و  -  1523

و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ة و دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء الصول الشرك -  1524

ممتلكاتها و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و لهم حك 

 129922برلم       25255224توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام شرٌن موصً مذكور هشام عبدالرزاق دمحم ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مد -  1525

بالعمد و تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح  للشرٌكٌن المتضامنٌن / عبد الرزاق دمحم ابوزٌد احمد وهشام عبد الرزاق دمحم ابو زٌد 

تكون االعمال التً تصدر عنهم بعنوان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان

برلم       25255225الشركه وضمن اؼراضها ولهم فتح الحسابات بالبنون باسم الشركه او من ٌنوب عنهم لانونا ، تارٌخ : 

186445 
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ك االدارة و حسن اسماعٌل دمحم صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له ح -  1526

التولٌع و تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون و المؤسسات و الجهات الحكومٌه و كذلن البٌع و المثول امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

 124259برلم       25255225

له حك االدارة و  حسن اسماعٌل دمحم صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و -  1522

التولٌع و تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون و المؤسسات و الجهات الحكومٌه و كذلن البٌع و المثول امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

 124259برلم       25255225

فردا و له حك االدارة و حسن اسماعٌل دمحم صادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة من -  1529

التولٌع و تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون و المؤسسات و الجهات الحكومٌه و كذلن البٌع و المثول امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

 124259برلم       25255225

كة منفردا و له حك االدارة احمد محمود رمضان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر -  1528

و التولٌع و تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون و المؤسسات و الجهات الحكومٌه و كذلن البٌع و المثول امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

 124259برلم       25255225

الشركة منفردا و له حك االدارة  احمد محمود رمضان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن -  1595

و التولٌع و تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون و المؤسسات و الجهات الحكومٌه و كذلن البٌع و المثول امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

 124259برلم       25255225

لٌع عن الشركة منفردا و له حك االدارة احمد محمود رمضان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التو -  1591

و التولٌع و تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون و المؤسسات و الجهات الحكومٌه و كذلن البٌع و المثول امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

 124259برلم       25255225

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -الشركة  حسن اسماعٌل دمحم صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من -  1592

 124259برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -حسن اسماعٌل دمحم صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1593

 124259برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  - صادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة حسن اسماعٌل دمحم -  1594

 124259برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -احمد محمود رمضان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1595

 124259برلم       25255225خ : مذكورٌن بالعمد ، تارٌ

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -احمد محمود رمضان احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1596

 124259برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -الشركة احمد محمود رمضان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من  -  1592

 124259برلم       25255225مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

محمود مصطفى محمود عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا لدي كافة  -  1599

برلم       25255226لبٌع و الشراء الصول الشركة ، تارٌخ : الجهات و له حك االلتراض و الرهن منفردا و له التولٌع علً عمود ا

169192 

محمود مصطفى محمود عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا لدي كافة  -  1598

برلم       25255226ل الشركة ، تارٌخ : الجهات و له حك االلتراض و الرهن منفردا و له التولٌع علً عمود البٌع و الشراء الصو

169192 
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 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

محمود مصطفى محمود عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا لدي كافة  -  1585

برلم       25255226 الجهات و له حك االلتراض و الرهن منفردا و له التولٌع علً عمود البٌع و الشراء الصول الشركة ، تارٌخ :

169192 

محمود مصطفى محمود عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا لدي كافة  -  1581

برلم       25255226الجهات و له حك االلتراض و الرهن منفردا و له التولٌع علً عمود البٌع و الشراء الصول الشركة ، تارٌخ : 

169192 

ٌم عبد الحكٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / سامً سامً ابراه -  1582

ابراهٌم عبد الحكٌم ابراهٌم ، منفرداً دون ؼٌره وله أٌضاً حك االلتراض والرهن بإسم الشركه والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

 184515برلم       25255226

عمار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة التولٌع منفردا و له حك التولٌع علً عمود البٌع االبتدائٌة  احمد على -  1583

و النهائٌة و المثول امام كافة المصالح الحكومٌه و الشهر العماري كما له حك شراء او بٌع السٌارات باسم الشركة و تحرٌر توكٌالت 

امام الشهر العماري و المثول امام المرور الستخراج شهادات المخالفات و البٌانات و الفحص و  بالبٌع او التسجٌل لصالح المشتري

التجدٌد كما له حك نمل الملكٌة لكل ثابت او منمول لكافة اصول الشركة و له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 155544برلم       25255222

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة التولٌع منفردا و له حك التولٌع علً عمود البٌع االبتدائٌة احمد على عمار  شرك -  1584

و النهائٌة و المثول امام كافة المصالح الحكومٌه و الشهر العماري كما له حك شراء او بٌع السٌارات باسم الشركة و تحرٌر توكٌالت 

ر العماري و المثول امام المرور الستخراج شهادات المخالفات و البٌانات و الفحص و بالبٌع او التسجٌل لصالح المشتري امام الشه

التجدٌد كما له حك نمل الملكٌة لكل ثابت او منمول لكافة اصول الشركة و له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 155544برلم       25255222

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد هانى فؤاد محمود حماد  توصٌة  -  1585

و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل 

لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات و

    25255222الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : 

 151854برلم   

للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد هانى فؤاد محمود حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع  -  1586

و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل 

ع على الشٌكات و الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌ

    25255222الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : 

 151854برلم   

ماد هانى فؤاد محمود حماد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود ح -  1582

و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل 

الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و 

    25255222ات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : الكمبٌاالت و فتح الحساب

 151854برلم   

هانى فؤاد محمود حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد  -  1589

منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او 

الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و 

    25255222كور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذ

 151854برلم   

هانى فؤاد محمود حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد  -  1588

جوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و 

    25255222:  الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ

 151854برلم   

هانى فؤاد محمود حماد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد  -  1655

مثٌل و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و ت

الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و 

    25255222الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : 

 151854برلم   

نى فؤاد محمود حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد ها -  1651

و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل 

لسجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و الشركه امام المحاكم و الهٌئات و ا

    25255222الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : 

 151854برلم   

و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد هانى فؤاد محمود حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  1652

و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل 

تمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات و الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مج

    25255222الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : 

 151854برلم   

ضامنٌن / ٌاسر فؤاد محمود حماد هانى فؤاد محمود حماد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المت -  1653

و هانى فؤاد محمود حماد مجتمعٌن او منفردٌن و ذلن فى حدود اؼراض الشركه و ٌجوز لهما اجراء التسهٌالت و االئتمان و تمثٌل 

و  الشركه امام المحاكم و الهٌئات و السجل التجارى و التأمٌنات ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على الشٌكات

    25255222الكمبٌاالت و فتح الحسابات بالبنون ///  ) رفع اسم شرٌن موصً مذكور بالعمد من الشركة لو فاته ( ، تارٌخ : 

 151854برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    
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194126 

 162332برلم       25255255، تارٌخ :  892  2525/1/35عماد جمال الدٌن فتحً احمد  التجدٌد الثالث  -  66

 183158برلم       25255255، تارٌخ :  889  2518/3/24رمزى عبد المجٌد دمحم الفرس  التجدٌد االول  -  62

 121625برلم       25255255، تارٌخ :  884  2516/2/12هٌم علً  التجدٌد الثانً مصطفً عوض ابرا -  69

 183485برلم       25255255، تارٌخ :  894  2518/6/1محمود دمحم عبد المنعم دمحم رضوان  التجدٌد االول  -  68

 184662برلم       25255255، تارٌخ :  861  2525/2/19عماد الدٌن دمحم حسٌن سلٌمان  التجدٌد االول  -  25

 139545برلم       25255255، تارٌخ :  822  2515/4/22محمود السٌد محمود عالم  التجدٌد الرابع  -  21

 112182برلم       25255255، تارٌخ :  846  1884/15/1مختار دمحم حسب هللا الجداوى  التجدٌد الثانً  -  22

 112182برلم       25255255، تارٌخ :  842  1888/15/1لتجدٌد الثالث مختار دمحم حسب هللا الجداوى  ا -  23

 112182برلم       25255255، تارٌخ :  849  2554/15/1مختار دمحم حسب هللا الجداوى  التجدٌد الرابع  -  24

 112182م   برل    25255255، تارٌخ :  848  2558/15/1مختار دمحم حسب هللا الجداوى  التجدٌد الخامس  -  25

 112182برلم       25255255، تارٌخ :  855  2514/15/1مختار دمحم حسب هللا الجداوى  التجدٌد السادس  -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 112182برلم       25255255، تارٌخ :  851  2518/15/1مختار دمحم حسب هللا الجداوى  التجدٌد السابع  -  22

 163665برلم       25255255، تارٌخ :  859  2559/15/1دمحم السٌد دمحم عٌسوي  التجدٌد االول  -  29

 163665برلم       25255255، تارٌخ :  858  2513/15/1دمحم السٌد دمحم عٌسوي  التجدٌد الثانً  -  28

 163665برلم       25255255، تارٌخ :  865  2519/15/1دمحم السٌد دمحم عٌسوي  التجدٌد الثالث  -  95

 49463برلم       25255255، تارٌخ :  896  1886/9/6دمحم خلؾ هللا  التجدٌد الثانى فى  عبدالمحسن -  91

 49463برلم       25255255، تارٌخ :  892  2551/9/6عبدالمحسن دمحم خلؾ هللا  التجدٌد الثالث فى  -  92

 49463برلم       25255255، تارٌخ :  899  2556/9/6عبدالمحسن دمحم خلؾ هللا  التجدٌد الرابع فى  -  93

 49463برلم       25255255، تارٌخ :  898  2511/9/6عبدالمحسن دمحم خلؾ هللا  التجدٌد الخامس فى  -  94

 49463برلم       25255255، تارٌخ :  885  2516/9/6عبدالمحسن دمحم خلؾ هللا  التجدٌد السادس فى  -  95
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 119462برلم       25255256، تارٌخ :  1552  2556/11/28دمحم السٌد السٌد الحداد  التجدٌد الرابع  -  83

 119462برلم       25255256، تارٌخ :  1553  2511/11/28دمحم السٌد السٌد الحداد  التجدٌد الخامس  -  84

 119462برلم       25255256، تارٌخ :  1554  2516/11/28دمحم السٌد السٌد الحداد  التجدٌد الخامس  -  85
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 183296برلم       25255256، تارٌخ :  1533  2518/9/12احمد ابراهٌم حسن بسٌونى  التجدٌد االول  -  88

 182496برلم       25255256، تارٌخ :  1541  2519/11/25دمحم سلٌمان على دمحم العسالى  التجدٌد االول  -  155

 184421برلم       25255256، تارٌخ :  1535  2525/1/5االول دمحم حمدي نور عبد اللطٌؾ  التجدٌد  -  151

 126411برلم       25255256، تارٌخ :  1531  2512/11/9اسالم معوض دمحم حسن  التجدٌد الثانً  -  152
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 129252برلم       25255256، تارٌخ :  1535  2519/6/19سمٌر على مسعد بهى الدٌن  التجدٌد الثانً  -  158

 145218برلم       25255256، تارٌخ :  1523  2511/2/1سامٌه حكٌم جرجس  التجدٌد الثالث  -  115

 145218برلم       25255256، تارٌخ :  1524  2516/2/1سامٌه حكٌم جرجس  التجدٌد الرابع  -  111
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 145222برلم       25255258، تارٌخ :  1558  2556/6/21مرسى دمحم مرسى ممبل  التجدٌد الثانً  -ممبل للنظارات -  112

رلم   ب    25255258، تارٌخ :  1565  2511/6/21مرسى دمحم مرسى ممبل  التجدٌد الثالث  -ممبل للنظارات -  119

145222 

برلم       25255258، تارٌخ :  1561  2516/6/21مرسى دمحم مرسى ممبل  التجدٌد الرابع  -ممبل للنظارات -  118
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 136333برلم       25255258، تارٌخ :  1595  2518/6/8دمحم زكى ناٌض  ابو العال  التجدٌد الخامس  -  125

 136333برلم       25255258، تارٌخ :  1595  2518/6/8ٌصحح لٌصبح/ دمحم زكى ناٌل ابو العال  التجدٌد الخامس  -  121

 193558برلم       25255258، تارٌخ :  1551  2518/12/9فوزٌه خلٌفه السٌد ابو احمد  التجدٌد الثانً  -  122

 198532برلم       25255258، تارٌخ :  1568  2512/3/4حمدى عطٌه رزق نصٌب  التجدٌد االول  -  123

 124123برلم       25255258، تارٌخ :  1529  2512/4/5عربى دمحم عبد العزٌز دمحم  التجدٌد الثانً  -  124

 128622برلم       25255258، تارٌخ :  1562  2513/8/24صبرى احمد صابر خلٌل  التجدٌد االول  -  125

 128622برلم       25255258، تارٌخ :  1569  2519/8/24مد صابر خلٌل  التجدٌد الثانً صبرى اح -  126
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 194521برلم       25255258، تارٌخ :  1586  2515/3/22دمحم على دمحم على ادرٌس  التجدٌد االول  -  129

 194521برلم       25255258، تارٌخ :  1582  2525/3/22دمحم على دمحم على ادرٌس  التجدٌد الثانً  -  128

 124154برلم       25255258، تارٌخ :  1543  1883/6/29احمد فتحى مصطفى النجار  التجدٌد االول  -  135



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 124154برلم       25255258، تارٌخ :  1544  1889/6/29ثانً احمد فتحى مصطفى النجار  التجدٌد ال -  131

 124154برلم       25255258، تارٌخ :  1545  2553/6/29احمد فتحى مصطفى النجار  التجدٌد الثالث  -  132

 124154برلم       25255258، تارٌخ :  1546  2559/6/29احمد فتحى مصطفى النجار  التجدٌد الرابع  -  133

 124154برلم       25255258، تارٌخ :  1542  2513/6/29احمد فتحى مصطفى النجار  التجدٌد الخامس  -  134

 124154برلم       25255258، تارٌخ :  1549  2519/6/29احمد فتحى مصطفى النجار  التجدٌد السادس  -  135

 132225برلم       25255258، تارٌخ :  1522  2518/12/5مبرون  عبدالؽفار عبدالموى  التجدٌد الخامس  -  136

 136333برلم       25255258، تارٌخ :  1596  2518/12/29دمحم ذكى ناٌض ابو العال  التجدٌد الثانً  -  132

    25255258، تارٌخ :  1583  2525/1/6تجاره جلود شاهٌن  التجدٌد الثانى فى -جمال الدٌن دمحم عبد المجٌد شاهٌن -  139
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 184423برلم       25255258، تارٌخ :  1598  2525/1/6احمد رمضان عبدالجواد مرسى  التجدٌد االول فى -  138

 193239برلم       25255258، تارٌخ :  1562  2518/12/35مؤمن دمحم حسن صدٌك ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  145

 184352برلم       25255258، تارٌخ :  1552  2518/12/14لتجدٌد االول ولٌد عبد الحى عبد الحى احمد الجمل  ا -  141

 155163برلم       25255258، تارٌخ :  1565  2518/3/15دمحم احمد جادهللا  التجدٌد الرابع  -  142

 195528  برلم     25255258، تارٌخ :  1563  2519/11/11عبد الاله دمحم عبد الاله احمد  التجدٌد الثانً  -  143

 166222برلم       25255215، تارٌخ :  1155  2514/15/35دمحم عبدالحمٌد صالح اسماعٌل  التجدٌد الثانً  -  144

 166222برلم       25255215، تارٌخ :  1156  2518/15/35دمحم عبدالحمٌد صالح اسماعٌل  التجدٌد الثالث  -  145

 184566برلم       25255215، تارٌخ :  1126  2525/1/22د االول عبد الناصر دمحم حسن مصري  التجدٌ -  146

 192566برلم       25255215، تارٌخ :  1135  2518/6/8ادهم عماد الدٌن فهمى جمعه  التجدٌد الثانى فى  -  142

 199552برلم       25255215، تارٌخ :  1113  2516/8/15محمود دمحم على ؼنٌم  التجدٌد االول  -  149

 193283برلم       25255215، تارٌخ :  1152  2518/11/2فٌلٌب فكرى عطٌه حنا  التجدٌد الثانً  -  148
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 126593برلم       25255215، تارٌخ :  1133  2512/11/25عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ رجب  التجدٌد الثانً  -  152

، تارٌخ :  1115  2525/2/14لسٌد ابو العال)ابو العال للتخلٌص الجمركى(  التجدٌد الثانً احمد على حسٌن ا -  153
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 126593برلم       25255215، تارٌخ :  1132  2512/11/25عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ رجب  التجدٌد الثانً  -  162

 138196برلم       25255215، تارٌخ :  1153  2515/11/9ته  التجدٌد الراٌع السٌد ابراهٌم شحا -  163

 161255برلم       25255211، تارٌخ :  1156  2512/15/35زٌنه العرب السٌد دمحم ابراهٌم  التجدٌد الثالث  -  164
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 164659برلم       25255211، تارٌخ :  1191  2514/2/19خمٌس كامل عبدالرحٌم دمحم  التجدٌد الثانً  -  122

 164659برلم       25255211، تارٌخ :  1192  2518/2/19خمٌس كامل عبدالرحٌم دمحم  التجدٌد الثالث  -  129

 119141برلم       25255211، تارٌخ :  1153  2516/15/26محسن دمحم حسنٌن عٌسى  التجدٌد السادس  -  128

    25255212، تارٌخ :  1212  2519/9/12جدٌد الثانى فى محمود حسن دمحم الكبٌر ) مكتبة الكبٌر التجارٌة (  الت -  195

 128326برلم   

،  1212  2519/9/12الكبٌر للمهمات المكتبٌه(  التجدٌد الثانى فى -تعدٌل االسم التجارى الى)محمود حسن دمحم الكبٌر -  191

 128326برلم       25255212تارٌخ : 

 85132برلم       25255212، تارٌخ :  1184  2518/15/28امن دمحم عبد الرازق دمحم  التجدٌد الث -  192

 169841برلم       25255212، تارٌخ :  1189  2515/9/15حسن علً حسن عبدهللا  التجدٌد األول فى  -  193

 169841برلم       25255212، تارٌخ :  1188  2515/9/15حسن علً حسن عبدهللا  التجدٌد الثانى فى  -  194
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 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 62322برلم       25255212، تارٌخ :  1211  2518/4/8احمد عبد الؽنى رجب  التجدٌد العاشر فى  -  195

 191559برلم       25255212، تارٌخ :  1225  2514/2/24دمحم امٌن احمد هاشم  التجدٌد االول  -  196

 191559برلم       25255212، تارٌخ :  1221  2518/2/24دمحم امٌن احمد هاشم  التجدٌد الثانً  -  192

 126915برلم       25255212، تارٌخ :  1222  2512/12/12رضا ابراهٌم السٌد خفاجة  التجدٌد االول  -  199

 126915برلم       25255212، تارٌخ :  1229  2512/12/12رضا ابراهٌم السٌد خفاجة  التجدٌد الثانً  -  198

 196252برلم       25255212، تارٌخ :  1225  2516/1/2د االول بوسى احمد حسٌن دمحم  التجدٌ -  185

 191565برلم       25255212، تارٌخ :  1223  2518/4/18احمد حسٌن موسً فهمً  التجدٌد الثانً  -  181

 183545برلم       25255212، تارٌخ :  1236  2518/6/8حسام عبد البالى فتوح ؼنٌم  التجدٌد االول  -  182

برلم       25255212، تارٌخ :  1185  2518/9/29عبد الجلٌل عبد الرحمن عبد الجلٌل احمد  التجدٌد الثالث  -  183

166262 

 191565برلم       25255212، تارٌخ :  1224  2518/4/18احمد حسٌن موسى فهمى  التجدٌد الثانً  -  184

 151522برلم       25255212، تارٌخ :  1251  2518/6/15نانى سعد سالمه على  التجدٌد الرابع  -  185

 193663برلم       25255212، تارٌخ :  1222  2518/12/22شرٌؾ السٌد حامد عبد هللا  التجدٌد الثانً  -  186

 119393برلم       25255212، تارٌخ :  1233  2511/11/25جابر احمد حلمى دمحم  التجدٌد الخامس  -  182

 119393برلم       25255212، تارٌخ :  1234  2516/11/25حلمى دمحم  التجدٌد السادس  جابر احمد -  189

 182829برلم       25255212، تارٌخ :  1183  2518/2/15اٌمن السٌد احمد حامد دمحم  التجدٌد االول  -  188

 126595برلم       25255213:  ، تارٌخ 1254  2512/15/2رؤوؾ ابو بكر رشٌد ابراهٌم  التجدٌد االول فى 5د -  255

 126595برلم       25255213، تارٌخ :  1255  2512/15/2رؤوؾ ابو بكر رشٌد ابراهٌم  التجدٌد الثانى فى 5د -  251

 182561برلم       25255213، تارٌخ :  1255  2519/2/24ضاحى السٌد على محمود  التجدٌد االول  -  252

 136482برلم       25255213، تارٌخ :  1225  2519/1/14التجدٌد الثالث   احمد دمحم عبدالحافظ -  253

برلم       25255213، تارٌخ :  1258  2512/15/15محمود عبد الحلٌم رشدي دمحم السٌد حسٌن  التجدٌد االول فى  -  254

185425 

 198452برلم       25255213 ، تارٌخ : 1264  2512/4/24ٌحٌى خمٌس السٌد ابراهٌم  التجدٌد االول  -  255

 136482برلم       25255213، تارٌخ :  1224  2518/2/13احمد دمحم عبدالحافظ  التجدٌد الخامس  -  256

 92225برلم       25255213، تارٌخ :  1266  2518/15/35حسن فهمى حسن  التجدٌد التاسع  -  252

 194165برلم       25255213، تارٌخ :  1238  2525/2/12سعٌد حافظ راشد على  التجدٌد الثانً  -  259

 153222برلم       25255213، تارٌخ :  1239  2512/1/35دمحم  على  عبدالفتاح  التجدٌد السابع  -  258

لنمل الموتً ) حانوتً (  التجدٌد االول  -ٌل تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مكتب جابر عبدالرازق السٌد اسماع -  215

 184488برلم       25255213، تارٌخ :  1226  2525/1/14

 184488برلم       25255213، تارٌخ :  1226  2525/1/14جابر عبد الرازق السٌد اسماعٌل  التجدٌد االول  -  211
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 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جشس التعامل مع هذا الملف ال يجو

 195142برلم       25255213، تارٌخ :  1263  2515/5/25ٌاسر دمحم حلمى دمحم مؽازى عالم  التجدٌد االول  -  212

 184588برلم       25255213، تارٌخ :  1245  2525/2/2عادل شمٌك نصر جورجى  التجدٌد االول  -  213

 122552برلم       25255216، تارٌخ :  1351  2519/3/5عمرو خمٌس احمد شكٌر  التجدٌد الثانً  -  214

 184621برلم       25255216، تارٌخ :  1282  2525/2/9لٌزٌد دمحم  التجدٌد االول حسن فتحً ابو ا -  215

 165261برلم       25255216، تارٌخ :  1314  2512/9/26والء الدٌن دمحم خمٌس شمس الدٌن  التجدٌد الثالث  -  216

 142633برلم       25255216:  ، تارٌخ 1319  2516/3/25خالد محمود السٌد عبد الحلٌم  التجدٌد االول  -  212

 193628برلم       25255216، تارٌخ :  1359  2514/12/12دمحم سالمه دمحم ابرهٌم ابو الخٌر  التجدٌد االول  -  219

 193628برلم       25255216، تارٌخ :  1358  2518/12/12دمحم سالمه دمحم ابرهٌم ابو الخٌر  التجدٌد الثانً  -  218

،  1355  2518/8/25ب كوماتسوبٌشى للصٌانه واالصالح مهندس / صالح الدٌن السٌداحمد حبٌب  التجدٌد السادس مكت -  225

 129596برلم       25255216تارٌخ : 

  2518/8/25كوماتسوبٌشى لصٌانة االوناش الشوكة والمعدات الثمٌلة م/ صالح الدٌن السٌد احمد حبٌب  التجدٌد السادس  -  221

 129596برلم       25255216ارٌخ : ، ت 1355

 153632برلم       25255216، تارٌخ :  1295  2525/3/25دمحم سعد على حسن  التجدٌد الرابع  -  222

 195281برلم       25255216، تارٌخ :  1288  2514/1/28سمٌر احمد عبد اللة حسٌن  التجدٌد االول  -  223

 195281برلم       25255216، تارٌخ :  1355  2518/1/28لتجدٌد الثانً سمٌر احمد عبد اللة حسٌن  ا -  224

 191852برلم       25255216، تارٌخ :  1356  2518/5/24صبري عبد الناصر علً سلطان  التجدٌد الثانً  -  225

 183813  برلم     25255216، تارٌخ :  1298  2518/8/11نادٌه طارق شولى صالح  التجدٌد االول فى  -  226

 122249برلم       25255216، تارٌخ :  1352  2511/11/15نجالء عبد الصبور مهران على  التجدٌد االول  -  222

 122249برلم       25255216، تارٌخ :  1353  2516/11/15نجالء عبد الصبور مهران على  التجدٌد الثانً  -  229

 152869برلم       25255216، تارٌخ :  1293  2518/1/2 على مصطفى على عثمان  التجدٌد الرابع -  228

 152869برلم       25255216، تارٌخ :  1293  2518/1/2على مصطفى على عثمان  التجدٌد الرابع  -  235

 152869برلم       25255216، تارٌخ :  1293  2518/1/2مصطفً للرحالت  التجدٌد الرابع  -  231

 194253برلم       25255216، تارٌخ :  1323  2525/2/21احمد  التجدٌد الثانً  عمرو مصطفى دمحم -  232

 168385برلم       25255216، تارٌخ :  1354  2515/15/22السٌد دمحم حافظ حسن  التجدٌد الثانً  -  233

، تارٌخ :  1354  2515/15/22 السٌد دمحم حافظ حسن ) حافظ للمماوالت (  التجدٌد الثانً -ٌعدل االسم التجارى الى  -  234

 168385برلم       25255216

 142633برلم       25255216، تارٌخ :  1318  2512/1/19صٌدلٌة خالد عبد الحلٌم  التجدٌد الرابع  -  235

 194322برلم       25255216، تارٌخ :  1283  2525/3/8عبد الظاهر عبد الحفٌظ عبد الؽفار دمحم  التجدٌد الثانً  -  236

، تارٌخ :  1283  2525/3/8اضافه/ مؤسسه عبد الظاهر للمماوالت العمومٌه)مؤسسه فردٌه(  التجدٌد الثانً  -  232

 194322برلم       25255216
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 158524برلم       25255216، تارٌخ :  1296  2512/3/19سٌن بدوي ابراهٌم  التجدٌد الثالث السٌد ح -  239

    25255216، تارٌخ :  1296  2512/3/19ٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه بدوى للمماوالت العمومٌه  التجدٌد الثالث  -  238

 158524برلم   

 193646برلم       25255212، تارٌخ :  1359  2518/12/25نً عمرو دمحم السٌد حسٌن  التجدٌد الثا -  245

 144414برلم       25255212، تارٌخ :  1365  2512/9/15احمد فوزى احمد مصطفى  التجدٌد الرابع  -  241

 158254برلم       25255212، تارٌخ :  1332  2552/1/22كامل زكً عٌد اسماعٌل  التجدٌد االول  -  242

 158254برلم       25255212، تارٌخ :  1339  2512/1/22مل زكً عٌد اسماعٌل  التجدٌد الثانً كا -  243

 158254برلم       25255212، تارٌخ :  1338  2512/1/22كامل زكً عٌد اسماعٌل  التجدٌد الثالث  -  244

 123228برلم       25255212، تارٌخ :  1348  2519/8/22مجدي زكً سٌداروس جرجس  التجدٌد االول  -  245

 125513برلم       25255212، تارٌخ :  1323  2512/2/31رشا دمحم محفوظ الكفراوي  التجدٌد االول  -  246

 125513برلم       25255212، تارٌخ :  1324  2512/2/31رشا دمحم محفوظ الكفراوي  التجدٌد الثانً  -  242

 184662برلم       25255212، تارٌخ :  1331  2525/2/19التجدٌد االول  خطاب عبد الفتاح سعد عٌد عمرو  -  249

 125856برلم       25255212، تارٌخ :  1368  2516/5/14ناصر ابو المجد محمود على  التجدٌد الثانً  -  248

 151255 برلم      25255212، تارٌخ :  1358  2518/9/22دمحم مستور جمعه مفتاح  التجدٌد الرابع  -  255

 153555برلم       25255212، تارٌخ :  1362  2525/3/11دمحم صادق ابراهٌم شرؾ  التجدٌد الرابع  -  251

    25255212، تارٌخ :  1362  2525/3/11مكتب شرؾ لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص الجمركً  التجدٌد الرابع  -  252

 153555برلم   

 183445برلم       25255212، تارٌخ :  1321  2518/5/25التجدٌد االول   اشرؾ عبد السمٌع زكى دمحم -  253

 151523برلم       25255212، تارٌخ :  1352  2518/9/3دمحم السٌد شبل عبد هللا  التجدٌد الرابع  -  254

 129224م   برل    25255212، تارٌخ :  1328  2519/5/13فكرى جاب هللا اسكندر بشاى  التجدٌد الثانً  -  255

 152219برلم       25255212، تارٌخ :  1326  2518/12/4خالد اسماعٌل ابراهٌم على  التجدٌد الرابع  -  256

، تارٌخ :  1322  2525/1/9مصطفً للمماوالت النمل مصطفً رمضان عبد المادر عبد الحمٌد  التجدٌد االول  -  252

 184491برلم       25255212

 163121برلم       25255212، تارٌخ :  1351  2513/9/3علً عوام  التجدٌد الثانً سعٌد زكً  -  259

 163121برلم       25255212، تارٌخ :  1352  2519/9/3سعٌد زكً علً عوام  التجدٌد الثالث  -  258

 123228 برلم      25255212، تارٌخ :  1349  2512/3/6مجدي زكً سٌداروس جرجس  التجدٌد الثانً  -  265

 166681برلم       25255212، تارٌخ :  1353  2558/15/24احمد عاصم دمحم دمحم الحنفً  التجدٌد االول  -  261

 166681برلم       25255212، تارٌخ :  1354  2514/15/24احمد عاصم دمحم دمحم الحنفً  التجدٌد الثانً  -  262

 166681برلم       25255212، تارٌخ :  1355  2518/15/24الثالث احمد عاصم دمحم دمحم الحنفً  التجدٌد  -  263

 159592برلم       25255212، تارٌخ :  1366  2556/15/22دمحم علً دمحم حسن  التجدٌد االول  -  264



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 159592برلم       25255212، تارٌخ :  1362  2511/15/22دمحم علً دمحم حسن  التجدٌد الثانً  -  265

 159592برلم       25255212، تارٌخ :  1369  2516/15/22دمحم علً دمحم حسن  التجدٌد الثالث  -  266

 153658برلم       25255219، تارٌخ :  1391  2555/3/22حربى جاد ابراهٌم  التجدٌد االول  -  262

 153658برلم       25255219، تارٌخ :  1392  2515/3/22حربى جاد ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  269

 153658برلم       25255219، تارٌخ :  1393  2515/3/22حربى جاد ابراهٌم  التجدٌد الثالث  -  268

    25255219، تارٌخ :  1395  2519/11/3طه حسنى صابر عطٌفى ) عطٌفى للنمل بالسٌارات (  التجدٌد الثانً  -  225

 128855برلم   

 181661برلم       25255219، تارٌخ :  1455  2519/4/24ماعٌل ابراهٌم  التجدٌد االول اسماعٌل السٌد اس -  221

 154148برلم       25255219، تارٌخ :  1421  2555/5/12حسن الشافعى حسن  التجدٌد االول  -  222

 154148برلم       25255219، تارٌخ :  1422  2515/5/12حسن الشافعى حسن  التجدٌد الثالث  -  223

 154148برلم       25255219، تارٌخ :  1423  2515/5/12حسن الشافعى حسن  التجدٌد الثالث  -  224

 113358برلم       25255219، تارٌخ :  1381  2525/2/8د/ احمد حسن  حافظ  جزارٌن  التجدٌد السابع  -  225

 143565برلم       25255219ٌخ : ، تار 1454  2512/5/12حمدى رمضان حسن  التجدٌد الرابع  -  226

 133581برلم       25255219، تارٌخ :  1389  1882/9/1ثروت ادوار ٌوسؾ  التجدٌد االول  -  222

 133581برلم       25255219، تارٌخ :  1388  2552/9/1ثروت ادوار ٌوسؾ  التجدٌد الثانً  -  229

 133581برلم       25255219، تارٌخ :  1455  2552/9/1ثروت ادوار ٌوسؾ  التجدٌد الثالث  -  228

 133581برلم       25255219، تارٌخ :  1451  2512/9/1ثروت ادوار ٌوسؾ  التجدٌد الرابع  -  295

 133581برلم       25255219، تارٌخ :  1452  2512/9/1ثروت ادوار ٌوسؾ  التجدٌد الخامس  -  291

 193151برلم       25255219، تارٌخ :  1385  2518/15/12تجدٌد الثانً على لطب مصطفى الدسولى  ال -  292

 182935برلم       25255219، تارٌخ :  1415  2518/1/23دمحم مظهر عالم على  التجدٌد االول  -  293

 113358برلم       25255219، تارٌخ :  1382  2512/5/23احمد حسن حافظ جزارٌن  التجدٌد الثانً  5د -  294

 181141برلم       25255219، تارٌخ :  1383  2519/1/28هدى احمد على حسن  التجدٌد االول  -  295

 135223برلم       25255219، تارٌخ :  1412  2519/11/21سعٌد عثمان مصطفى ابوالخٌر  التجدٌد الخامس  -  296

 183685برلم       25255219، تارٌخ :  1398  2518/2/13مبروكه شرؾ سلٌمان عبده  التجدٌد االول  -  292

 122982برلم       25255219، تارٌخ :  1399  2519/4/6احمد فهمى على ابراهٌم ابو لوره  التجدٌد الثانً  -  299

 193314برلم       25255219، تارٌخ :  1386  2518/11/4احمد عبد المنعم دمحم مصطفى  التجدٌد الثانً  -  298

 126246برلم       25255218، تارٌخ :  1465  2518/3/18فنى على عبد المادر  التجدٌد السادس فى جابر ح -  285

 183525برلم       25255218، تارٌخ :  1454  2518/6/16احمد الصؽٌر عون منصور  التجدٌد االول فى  -  281

 159655برلم       25255218ارٌخ : ، ت 1425  2519/9/15عادل عبد العزٌز سالمه  التجدٌد السابع فى  -  282



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 134929برلم       25255218، تارٌخ :  1495  1889/9/26جمال دمحم عطٌه منصور  التجدٌد االول  -  283

 134929برلم       25255218، تارٌخ :  1491  2553/9/26جمال دمحم عطٌه منصور  التجدٌد الثانً  -  284

 134929برلم       25255218، تارٌخ :  1492  2559/9/26جمال دمحم عطٌه منصور  التجدٌد الثالث  -  285

 134929برلم       25255218، تارٌخ :  1493  2513/9/26جمال دمحم عطٌه منصور  التجدٌد الرابع  -  286

 134929برلم       25255218رٌخ : ، تا 1494  2519/9/26جمال دمحم عطٌه منصور  التجدٌد الخامس  -  282

 195268برلم       25255218، تارٌخ :  1448  2515/5/31دمحم امٌن احمد الفمى  التجدٌد االول فى  -  289

 165952برلم       25255218، تارٌخ :  1468  2518/6/22اسامه محمود علً البارودى  التجدٌد الثالث فى  -  288

برلم       25255218، تارٌخ :  1468  2518/6/22البارودى للتصدٌر  التجدٌد الثالث فى  -البارودىاسامه محمود على  -  355

165952 

برلم       25255218، تارٌخ :  1468  2518/6/22البارودى للتصدٌر  التجدٌد الثالث فى  -اسامه محمود على البارودى -  351

165952 

مٌنا حلٌم ثابت خلٌل ) مؤسسة فردٌة (  التجدٌد األاول فى  -بت لتجارة زٌوت السٌارات اضافة االسم التجاري / مؤسسة ثا -  352

 183812برلم       25255218، تارٌخ :  1461  2518/8/11

 183812برلم       25255218، تارٌخ :  1461  2518/8/11مٌنا حلٌم ثابت خلٌل  التجدٌد األاول فى  -  353

 125959برلم       25255218، تارٌخ :  1455  2512/8/2ل  التجدٌد األول فى السٌد رزق مرسى خلٌ -  354

 125959برلم       25255218، تارٌخ :  1451  2512/8/2السٌد رزق مرسى خلٌل  التجدٌد الثانى فى  -  355

 181638برلم       25255218، تارٌخ :  1433  2519/4/23طارق عبد المادر ابراهٌم رشدى  التجدٌد االول  -  356

 184285برلم       25255218، تارٌخ :  1455  2518/12/1دعاء عبد الهادى احمد ابراهٌم  التجدٌد األول فى  -  352

 199262برلم       25255218، تارٌخ :  1422  2512/1/22عادل احمد دمحم دمحم السٌد  التجدٌد األول فى  -  359

 139346برلم       25255218، تارٌخ :  1462  2513/6/9التجدٌد ثانى فى فرؼلً ابراهٌم حافظ دمحم   -  358

 139346برلم       25255218، تارٌخ :  1469  2519/6/9فرؼلً ابراهٌم حافظ دمحم  التجدٌد الثالث فى  -  315

، تارٌخ  1463  2519/4/2ثانى فى دمحم عادل سالمة لتجارة لطع ؼٌار السٌارات ) دمحم عادل دمحم احمد سالمه(  التجدٌد ال -  311

 122816برلم       25255218: 

 139346برلم       25255218، تارٌخ :  1465  2515/6/18فرؼلى ابراهٌم حافظ دمحم  التجدٌد الثالث فى  -  312

 139346برلم       25255218، تارٌخ :  1466  2515/6/18فرؼلى ابراهٌم حافظ دمحم  التجدٌد الرابع فى  -  313

 145422برلم       25255218، تارٌخ :  1421  2516/5/22رافت السٌد احمد  تجدٌد رابع  -  314

، تارٌخ  1429  2556/2/35عٌد دمحم مرسً مسعود  التجدٌد االول  -تعدٌل االسم التجاري الً/ مرسً لتجاره االعالؾ  -  315

 152228برلم       25255218: 

، تارٌخ  1428  2511/2/35عٌد دمحم مرسً مسعود  التجدٌد الثانً  -تجاري الً/ مرسً لتجاره االعالؾ تعدٌل االسم ال -  316

 152228برلم       25255218: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  1435  2516/2/35عٌد دمحم مرسً مسعود  التجدٌد الثالث  -تعدٌل االسم التجاري الً/ مرسً لتجاره االعالؾ  -  312

 152228برلم       25255218: 

 152228برلم       25255218، تارٌخ :  1429  2556/2/35عبٌد دمحم موسً مسعود  التجدٌد االول  -  319

 152228برلم       25255218، تارٌخ :  1428  2511/2/35عبٌد دمحم موسً مسعود  التجدٌد الثانً  -  318

 152228برلم       25255218، تارٌخ :  1435  2516/2/35عبٌد دمحم موسً مسعود  التجدٌد الثالث  -  325

 161143برلم       25255225، تارٌخ :  1555  2512/15/14سعٌد دمحم عمران موسً نصار  التجدٌد الثانً  -  321

 161143برلم       25255225، تارٌخ :  1556  2512/15/14سعٌد دمحم عمران موسً نصار  التجدٌد الثالث  -  322

 162559برلم       25255225، تارٌخ :  1524  2518/12/22ضاحً احمد دمحم احمد  التجدٌد الثالث  -  323

 194194برلم       25255225، تارٌخ :  1553  2525/2/21عبد الناصر متولى ابراهٌم الشربٌنى  التجدٌد الثانً  -  324

 159899برلم       25255225، تارٌخ :  1495  2516/12/22لدري فؤاد امام دمحم  التجدٌد الثالث  -  325

 193955برلم       25255225، تارٌخ :  1535  2525/1/13اشرؾ نبٌل العٌسوى دهب  التجدٌد الثانً  -  326

 169333برلم       25255225، تارٌخ :  1482  2525/5/31عاطؾ فهٌم عبدالنور صلٌب  التجدٌد الثالث  -  322

، تارٌخ :  1482  2525/5/31سم التجارى لٌصبح/عاطؾ فهٌم لالستٌراد والتصدٌر  التجدٌد الثالث تعدٌل اال -  329

 169333برلم       25255225

 191291برلم       25255225، تارٌخ :  1496  2518/3/19علً دمحم علً احمد  التجدٌد الثانى فى  -  328

برلم       25255225، تارٌخ :  1496  2518/3/19دٌر  التجدٌد الثانى فى العلى للتخلٌص الجمركى واالستٌراد والتص -  335

191291 

 123339برلم       25255225، تارٌخ :  1484  2512/1/25دمحم على دمحم سدٌرة  التجدٌد الثانً  -  331

 182254برلم       25255225، تارٌخ :  1522  2519/12/28دمحم احمد دمحم عوض الجٌزاوى  التجدٌد االول  -  332

 162662برلم       25255225، تارٌخ :  1526  2515/3/9محمود جابر السٌد حسن  التجدٌد االول  -  333

 162662برلم       25255225، تارٌخ :  1522  2515/3/9محمود جابر السٌد حسن  التجدٌد الثانً  -  334

 162662برلم       25255225، تارٌخ :  1529  2525/3/9محمود جابر السٌد حسن  التجدٌد الثالث  -  335

 82133برلم       25255225، تارٌخ :  1511  1895/6/2جمعه ابوالسعود علً  التجدٌد االول فى  -  336

 82133برلم       25255225، تارٌخ :  1512  1885/6/2جمعه ابوالسعود علً  التجدٌد الثانى فى  -  332

 82133برلم       25255225، تارٌخ :  1513  1885/6/2علً  التجدٌد الثالث فى جمعه ابوالسعود  -  339

 82133برلم       25255225، تارٌخ :  1514  2555/6/2جمعه ابوالسعود علً  التجدٌد الرابع فى  -  338

 82133 برلم      25255225، تارٌخ :  1515  2555/6/2جمعه ابوالسعود علً  التجدٌد الخامس فى  -  345

 82133برلم       25255225، تارٌخ :  1516  2515/6/2جمعه ابوالسعود علً  التجدٌد السادس فى  -  341

 82133برلم       25255225، تارٌخ :  1512  2515/6/2جمعه ابوالسعود علً  التجدٌد السابع فى  -  342



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255225، تارٌخ :  1485  2514/15/15ول "خورشٌد نت"  التجدٌد اال-اٌمن عبد المنعم دمحم خورشٌد -  343

193138 

برلم       25255225، تارٌخ :  1486  2518/15/15"خورشٌد نت"  التجدٌد الثانً -اٌمن عبد المنعم دمحم خورشٌد -  344

193138 

 155242م   برل    25255225، تارٌخ :  1554  2512/15/24حسن على دمحم شرابى  التجدٌد السابع  -  345

 181813برلم       25255225، تارٌخ :  1482  2519/6/12دمحم على ٌحٌى عبد ربه  التجدٌد االول  -  346

 166493برلم       25255223، تارٌخ :  1562  2518/8/25شرٌؾ دمحم عبدالمحسن دمحم علً  التجدٌد الثالث  -  342

 192259برلم       25255223، تارٌخ :  1555  2516/2/6ٌد االول عبد السالم سمٌر دمحم عبد السالم  التجد -  349

 128291برلم       25255223، تارٌخ :  1553  2513/9/12نجم الدٌن صالح على دمحم  التجدٌد االول  -  348

 128291برلم       25255223، تارٌخ :  1554  2519/9/12نجم الدٌن صالح على دمحم  التجدٌد الثانً  -  355

 194628برلم       25255223، تارٌخ :  1546  2518/2/16دمحم شعبان عٌد الشامى  التجدٌد االول  -  351

 164265برلم       25255223، تارٌخ :  1558  2519/12/23اٌمن جابر السٌد ابوالعال  التجدٌد الثالث  -  352

 182295برلم       25255223، تارٌخ :  1539  2519/8/28دمحم عبد الحمٌد عبد العزٌز عمٌله  التجدٌد االول  -  353

 162425برلم       25255223، تارٌخ :  1532  2525/2/16مصطفً عبدالمجٌد مصطفً  التجدٌد الثالث  -  354

 151461برلم       25255223، تارٌخ :  1562  1881/9/9فوزى عبدالمادر  سٌد احمد  التجدٌد الثانً  -  355

 151461برلم       25255223، تارٌخ :  1569  1886/9/9فوزى عبدالمادر  سٌد احمد  التجدٌد الثالث  -  356

 151461برلم       25255223، تارٌخ :  1568  2551/9/9فوزى عبدالمادر  سٌد احمد  التجدٌد الرابع  -  352

 151461برلم       25255223، تارٌخ :  1525  2556/9/9عبدالمادر  سٌد احمد  التجدٌد الخامس  فوزى -  359

 151461برلم       25255223، تارٌخ :  1521  2511/9/9فوزى عبدالمادر  سٌد احمد  التجدٌد السادس  -  358

 151461برلم       25255223خ : ، تارٌ 1522  2516/9/9فوزى عبدالمادر  سٌد احمد  التجدٌد السابع  -  365

 198195برلم       25255223، تارٌخ :  1556  2512/3/25أحمد السٌد أحمد عٌسى  التجدٌد االول  -  361

 194628برلم       25255223، تارٌخ :  1545  2525/3/31دمحم شعبان عٌد الشامى  التجدٌد الثانً  -  362

 184184برلم       25255223، تارٌخ :  1561  2518/11/15لتجدٌد االول مصطفى عز الدٌن دمحم عامر  ا -  363

 168443برلم       25255223، تارٌخ :  1559  2515/15/28احمد دمحم عبدالرازق احمد  التجدٌد الثانً  -  364

 193325برلم       25255223، تارٌخ :  1538  2518/11/4عصام دمحم دمحم حسنٌن الششتاوى  التجدٌد التانى فى  -  365

 122889برلم       25255223، تارٌخ :  1545  2518/8/4احمد عبدالموجود دمحم  التجدٌد السادس فى  -  366

 183682برلم       25255223، تارٌخ :  1565  2518/2/14حسام حسٌن حبشً دمحم سالم  التجدٌد االول  -  362

 199666برلم       25255224، تارٌخ :  1658  2512/1/4االول نجالء خمٌس دمحم ابراهٌم  التجدٌد  -  369

 194362برلم       25255224، تارٌخ :  1586  2525/3/9حاتم حازم دمحم حمزه ٌالوت  التجدٌد الثانً  -  368



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 123565برلم       25255224، تارٌخ :  1596  2516/12/18سحر دمحم زكى العزب  التجدٌد الثانً  -  325

 152955برلم       25255224، تارٌخ :  1659  2518/12/12د/ هشام جابر عجمى  التجدٌد الرابع -  321

 183231برلم       25255224، تارٌخ :  1655  2525/5/15ولٌد عادل علً ابراهٌم احمد  التجدٌد االول  -  322

 152851برلم       25255224:  ، تارٌخ 1625  2525/1/1مجدى دمحم سوٌفى دمحم  التجدٌد الرابع  -  323

 152851برلم       25255224، تارٌخ :  1625  2525/1/1تعدل الى / صٌدلٌه د. مجدي سوٌفً  التجدٌد الرابع  -  324

 183231برلم       25255224، تارٌخ :  1651  2518/2/22ولٌد عادل ابراهٌم احمد  التجدٌد االول  -  325

 153589برلم       25255224، تارٌخ :  1615  2525/3/14ن العابدٌن على  التجدٌد الرابع عالء الدٌن حسن زٌ -  326

 182365برلم       25255224، تارٌخ :  1612  2519/15/29اسامه شولى جاد مرلص  التجدٌد االول  -  322

 199912برلم       25255224، تارٌخ :  1614  2512/1/35حمٌده خمٌس عبد المجٌد عٌد  التجدٌد االول  -  329

 133529برلم       25255224، تارٌخ :  1622  2512/2/29رجب عباس حامد الشٌخ  التجدٌد الخامس  -  328

 184423برلم       25255224، تارٌخ :  1529  2518/12/25هالل معتمد هالل  التجدٌد االول  -  395

، تارٌخ :  1611  2514/9/26منشاه جوده لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت العامه  التجدٌد الثالث  -  391

 151242برلم       25255224

خ : ، تارٌ 1612  2518/9/26منشاه جوده لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت العامه  التجدٌد الرابع  -  392

 151242برلم       25255224

 196665برلم       25255224، تارٌخ :  1653  2515/12/23اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم  التجدٌد االول  -  393

 162293برلم       25255224، تارٌخ :  1581  2515/1/19خمٌس جمعه ؼٌث جمعه  التجدٌد االول  -  394

 162293برلم       25255224، تارٌخ :  1582  2515/1/19ٌد الثانً خمٌس جمعه ؼٌث جمعه  التجد -  395

 162293برلم       25255224، تارٌخ :  1583  2525/1/19خمٌس جمعه ؼٌث جمعه  التجدٌد الثالث  -  396

 122565برلم       25255224، تارٌخ :  1655  2519/1/14ٌحى مجاهد  ابراهٌم احمد  التجدٌد الثانً  -  392

 181589برلم       25255224، تارٌخ :  1619  2519/4/16احمد السٌد احمد السٌد  التجدٌد االول  -  399

 182954برلم       25255224، تارٌخ :  1618  2518/1/25دمحم ابراهٌم سلٌمان احمد  التجدٌد االول  -  398

 185346برلم       25255224، تارٌخ :  1621  2512/15/2ماجد فكرى وسٌلى عبد المالن  التجدٌد االول  -  385

 164152برلم       25255225، تارٌخ :  1653  2513/12/14ابراهٌم دمحم عتمان عثمان  التجدٌد الثانً  -  381

 164152برلم       25255225، تارٌخ :  1654  2519/12/14ابراهٌم دمحم عتمان عثمان  التجدٌد الثالث  -  382

 152461برلم       25255225، تارٌخ :  1652  2518/11/8وئٌل شرابى  التجدٌد الرابع فى الٌس صام -  383

 112454برلم       25255225، تارٌخ :  1634  2514/15/35صدلى دمحم حسن  التجدٌد السابع  -  384

 158946برلم       25255225، تارٌخ :  1638  2552/4/22فوزٌه مسعد نضال  التجدٌد االول  -  385

 158946برلم       25255225، تارٌخ :  1645  2512/4/22فوزٌه مسعد نضال  التجدٌد الثانً  -  386



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 158946برلم       25255225، تارٌخ :  1641  2512/4/22فوزٌه مسعد نضال  التجدٌد الثالث  -  382

 125424برلم       25255225:  ، تارٌخ 1648  2512/2/22مصطفى احمد حسن الهوارى  التجدٌد االول  -  389

 125424برلم       25255225، تارٌخ :  1655  2512/2/22مصطفى احمد حسن الهوارى  التجدٌد الثانً  -  388

 163652برلم       25255225، تارٌخ :  1646  2513/8/23السٌد العدروسً السٌد احمد  التجدٌد الثانً  -  455

 163652برلم       25255225، تارٌخ :  1642  2519/8/23احمد  التجدٌد الثالث السٌد العدروسً السٌد  -  451

 192184برلم       25255225، تارٌخ :  1661  2516/4/21دمحم السٌد مرسى خطاب  التجدٌد االول فى  -  452

 191453برلم       25255226، تارٌخ :  1685  2518/3/31عالء ناجً علً دمحم عاشور  التجدٌد الثانً  -  453

 193952برلم       25255226، تارٌخ :  1681  2525/1/13اشرؾ دمحم شحاته عثمان  التجدٌد الثانً  -  454

برلم       25255226، تارٌخ :  1685  2512/12/13رامى جورج فتحى عبد النور اندراوس  التجدٌد االول  -  455

185933 

 148124برلم       25255226، تارٌخ :  1682  2519/11/24لرابع جابر سعٌد على احمد  التجدٌد ا -  456

 184556برلم       25255226، تارٌخ :  642  2525/1/22كمال مصطفً دمحم مصطفً  التجدٌد االول فى  -  452

 193541 برلم      25255226، تارٌخ :  1624  2518/15/1عادل توفٌك عبد هللا الصوفانى  التجدٌد الثانى فى  -  459

، تارٌخ :  1624  2518/15/1عادل توفٌك عبد هللا الصوفانى  التجدٌد الثانى فى  -الفتح للتورٌدات العمومٌه  -  458

 193541برلم       25255226

 129259برلم       25255226، تارٌخ :  1628  2519/6/18السعٌد عبد النبى احمد احمدٌن  التجدٌد الثانً  -  415

سٌؾ هللا السٌد علً عبد النبً )  -اضافه االسم التجاري الً / مؤسسه سٌؾ هللا للتجاره والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌه  -  411

 122339برلم       25255226، تارٌخ :  1692  2513/2/11منشاه فردٌه (  التجدٌد االول 

سٌؾ هللا السٌد علً عبد النبً )  -التوزٌع والتوكٌالت التجارٌه اضافه االسم التجاري الً / مؤسسه سٌؾ هللا للتجاره و -  412

 122339برلم       25255226، تارٌخ :  1693  2519/2/11منشاه فردٌه (  التجدٌد الثانً 

 122339برلم       25255226، تارٌخ :  1692  2513/2/11سٌؾ هللا السٌد على عبد النبى  التجدٌد االول  -  413

 122339برلم       25255226، تارٌخ :  1693  2519/2/11هللا السٌد على عبد النبى  التجدٌد الثانً  سٌؾ -  414

 126232برلم       25255226، تارٌخ :  1694  2512/15/23دمحم مصطفى عبد السالم مصطفى  التجدٌد الثانً  -  415

 193956برلم       25255226، تارٌخ :  1622  2525/1/6سعاد امام دمحم امام  التجدٌد الثانً  -  416

 194559برلم       25255222، تارٌخ :  1252  2525/1/31احمد حمدى عبد المجٌد مراد  التجدٌد الثانً  -  412

برلم       25255222، تارٌخ :  1255  2525/2/3نزٌه عبد المسٌح عبد المالن عبد المسٌح  التجدٌد الثانى فى  -  419

194533 

 129582برلم       25255222، تارٌخ :  1215  2513/4/22تامر عادل على حمدون  التجدٌد االول  -  418

 129582برلم       25255222، تارٌخ :  1211  2519/4/22تامر عادل على حمدون  التجدٌد الثانً  -  425

 122353برلم       25255222، تارٌخ :  1252  2512/12/18اراكٌركور طابا كٌان  التجدٌد السادس  -  421



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 164654برلم       25255222، تارٌخ :  1232  2512/11/22احمد عبد هللا ٌوسؾ عبد هللا  التجدٌد االول فى  -  422

 164654برلم       25255222، تارٌخ :  1239  2512/11/22احمد عبد هللا ٌوسؾ عبد هللا  التجدٌد الثانى فى -  423

 194125برلم       25255222، تارٌخ :  1254  2525/2/14حمزه على جمعه  التجدٌد الثانى فى دمحم سلٌمان  -  424

 124426برلم       25255222، تارٌخ :  1225  2512/4/35السٌد دمحم السٌد عٌسى  التجدٌد االول فى  -  425

 124426برلم       25255222: ، تارٌخ  1221  2512/4/35السٌد دمحم السٌد عٌسى  التجدٌد الثانى فى  -  426

 126612برلم       25255222، تارٌخ :  1251  2512/11/22مجدى اٌوب جرجس عبد المسٌح  التجدٌد الثانى فى  -  422

 132485برلم       25255222، تارٌخ :  1229  2525/1/16احمد مطاوع احمد دمحم مطاوع  التجدٌد الخامس فى  -  429

 185859برلم       25255222، تارٌخ :  1228  2512/15/35 عزتلً عبد هللا  التجدٌد األول فى عزت عبد هللا -  428

 194554برلم       25255222، تارٌخ :  1212  2515/1/31خلٌل على خلٌل على  التجدٌد االول  -  435

 194554برلم       25255222، تارٌخ :  1219  2525/1/31خلٌل على خلٌل على  التجدٌد الثانً  -  431

 151455برلم       25255222، تارٌخ :  1215  2514/2/22انور مبرون على الشعراوى  التجدٌد الثالث  -  432

 151455برلم       25255222، تارٌخ :  1216  2518/2/22انور مبرون على الشعراوى  التجدٌد الرابع  -  433

 163232برلم       25255222، تارٌخ :  1213  2519/15/12لثالث فى ابرهٌم رمضان احمد محمود  التجدٌد ا -  434

 164654برلم       25255222، تارٌخ :  1234  2558/2/14احمد عبد هللا ٌوسؾ عبد هللا  التجدٌد االول فى  -  435

 164654برلم       25255222، تارٌخ :  1235  2514/2/14احمد عبد هللا ٌوسؾ عبد هللا  التجدٌد التانى فى  -  436

 164654برلم       25255222، تارٌخ :  1236  2518/2/14احمد عبد هللا ٌوسؾ عبد هللا  التجدٌد الثالث فى  -  432

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    25255252، تارٌخ :  931  2518/1/25شركه النهضه للمماوالت صابر  عبد السالم خلٌل وشركاه  التجدٌد الخامس  -  1

 135221برلم   

، تارٌخ :  964  2518/2/15محمود محٌى زكرٌا دمحم الملوعى وشركاه  التجدٌد الثانً -ورثه/محٌى زكرٌا دمحم الملوعى -  2

 192422برلم       25255252

، تارٌخ :  964  2518/2/15محمود محٌى زكرٌا دمحم الملوعى وشركاه  التجدٌد الثانً -ورثه/محٌى زكرٌا دمحم الملوعى -  3

 192422برلم       25255252

 184688برلم       25255252، تارٌخ :  936  2525/2/25حمدي عبدالمحسن طاهر و شركاه  التجدٌد االول  -  4

 92134برلم       25255252، تارٌخ :  944  2512/12/3مصطفى بدر وشرٌكه  التجدٌد الخامس  حمدى دمحم -  5

 92134برلم       25255252، تارٌخ :  944  2512/12/3اصواؾ امال  التجدٌد الخامس  -  6

 194559  برلم     25255252، تارٌخ :  956  2518/1/21احمد حسٌن عطٌه حسٌن و شركاه  التجدٌد االول  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 194559برلم       25255252، تارٌخ :  956  2518/1/21نوتاٌم  التجدٌد االول  -  9

 92134برلم       25255252، تارٌخ :  945  2518/9/12فاضل زكرى الٌاس وشركاة  التجدٌد التاسع  -  8

 92134برلم       25255252، تارٌخ :  945  2518/9/12شهر زاد عرفة رضوان واوالدها  التجدٌد التاسع  -  15

 92134برلم       25255252، تارٌخ :  945  2518/9/12حمدى دمحم مصطفى بدر وشرٌكة  التجدٌد التاسع  -  11

 194559برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2احمد حسٌن عطٌه حسٌن و شركاه  التجدٌد الثانً  -  12

برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2د حسٌن عطٌه وشركاه(  التجدٌد الثانً عدل االسم التجارى الى )احم -  13

194559 

برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ٌوسؾ صبحى دمحم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  14

194559 

، تارٌخ :  955  2525/2/2براهٌم الجعرانً و شرٌكه  التجدٌد الثانً تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌوسؾ صبحً دمحم ا -  15

 194559برلم       25255252

، تارٌخ :  955  2525/2/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ٌوسؾ صبحى دمحم ابراهٌم الجعرانً وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  16

 194559برلم       25255252

 194559برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2شركاه  التجدٌد الثانً  احمد حسٌن عطٌه حسٌن و -  12

برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2عدل االسم التجارى الى )احمد حسٌن عطٌه وشركاه(  التجدٌد الثانً  -  19

194559 

برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2ثانً تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ٌوسؾ صبحى دمحم وشرٌكه  التجدٌد ال -  18

194559 

، تارٌخ :  955  2525/2/2تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌوسؾ صبحً دمحم ابراهٌم الجعرانً و شرٌكه  التجدٌد الثانً  -  25

 194559برلم       25255252

، تارٌخ :  955  2525/2/2رانً وشرٌكه  التجدٌد الثانً تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ٌوسؾ صبحى دمحم ابراهٌم الجع -  21

 194559برلم       25255252

 194559برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2احمد حسٌن عطٌه حسٌن و شركاه  التجدٌد الثانً  -  22

برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2عدل االسم التجارى الى )احمد حسٌن عطٌه وشركاه(  التجدٌد الثانً  -  23

194559 

برلم       25255252، تارٌخ :  955  2525/2/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ٌوسؾ صبحى دمحم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  24

194559 

، تارٌخ :  955  2525/2/2تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ٌوسؾ صبحً دمحم ابراهٌم الجعرانً و شرٌكه  التجدٌد الثانً  -  25

 194559برلم       25255252

، تارٌخ :  955  2525/2/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ٌوسؾ صبحى دمحم ابراهٌم الجعرانً وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  26

 194559برلم       25255252

، تارٌخ :  935  2518/11/4الشركة المصرٌة العامة للسٌاحة والفنادق ) اٌجوب ( شركة مساهمة مصرٌة  التجدٌد الثانً  -  22

 151293برلم       25255252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255252، تارٌخ :  935  2518/11/4الشركة المصرٌة العامة للسٌاحة والفنادق ) اٌجوب (  التجدٌد الثانً  -  29

151293 

 193922برلم       25255253، تارٌخ :  995  2525/1/12احمد كامل ابراهٌم شحاته و شرٌكه  التجدٌد الثانً  -  28

 193922برلم       25255253، تارٌخ :  995  2525/1/12احمد كامل ابراهٌم شحاته و شرٌكه  التجدٌد الثانً  -  35

    25255253، تارٌخ :  858  2518/6/28 السٌد حبشى وشركاه  التجدٌد الثانً دمحم-اتحاد الصفوه للمماوالت العمومٌه -  31

 192243برلم   

، تارٌخ  985  2518/15/25مهندس/ خمٌس دمحم خمٌس رزق و شركاه  التجدٌد الثانً  -شركه الطارق للتجاره و المماوالت -  32

 193191برلم       25255253: 

برلم       25255253، تارٌخ :  922  2512/8/23ى وعادل عمر دمحم حسن شلبى  التجدٌد السابع احمد عمر دمحم حسن شلب -  33

155523 

    25255253، تارٌخ :  923  2512/6/13االخوه للحداده العامه " وائل عبد الفتاح عبد المحسن وشرٌكه "  التجدٌد االول  -  34

 198212برلم   

    25255254، تارٌخ :  845  2518/12/1ره المعادن هانى دمحم محمود وشركاه  التجدٌد الثالث ابناء دمحم محمود علً لتجا -  35

 166982برلم   

 194585برلم       25255254، تارٌخ :  835  2525/2/8دمحم عبد الحلٌم دمحم و شركاه  التجدٌد الثانً  -  36

برلم       25255254، تارٌخ :  829  2519/4/18التجدٌد الثالث   مركز منعم للتجمٌل )دمحم عربً عبد العزٌز وشركاه ( -  32

162329 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز منعم للتجمٌل ) المعتز باهلل دمحم عربً عبدالعزٌز وشركاه (  التجدٌد الثالث  -  39

 162329برلم       25255254، تارٌخ :  829  2519/4/18

 198128برلم       25255254، تارٌخ :  819  2512/3/22عبده وشرٌكه  التجدٌد االول ٌوسؾ ابراهٌم محمود  -  38

 198128برلم       25255254، تارٌخ :  819  2512/3/22ٌوسؾ ابراهٌم محمود عبده وشرٌكه  التجدٌد االول  -  45

للشركه المابضه لمٌاه الشرب والصرؾ شركة مٌاة الشرب باالسكندرٌه شركه تابعه مساهمه مصرٌه ) ش.ت.م.م (تابعة  -  41

 162622برلم       25255254، تارٌخ :  843  2525/3/6الصحى  التجدٌد الثالث فى 

، تارٌخ :  866  2518/5/25اوالد مصطفى اسماعٌل حمزة للموبلٌات  ) دمحم مصطفى اسماعٌل وشركاه (  التجدٌد الثانً  -  42

 191835برلم       25255255

 129856برلم       25255255، تارٌخ :  854  2525/2/25 عمر خلٌفه وشركاه  التجدٌد السادس دمحم -  43

 129856برلم       25255255، تارٌخ :  854  2525/2/25خلفاء المرحوم / دمحم عمر خلٌفه  التجدٌد السادس  -  44

 183465برلم       25255255تارٌخ : ،  862  2518/5/22دمحم ثابت احمد ثابت وشركاه  التجدٌد االول  -  45

، تارٌخ :  868  2559/15/12تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  46

 149619برلم       25255255

 149619م   برل    25255255، تارٌخ :  868  2559/15/12شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  42

، تارٌخ :  825  2513/15/12تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  49

 149619برلم       25255255



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 149619برلم       25255255، تارٌخ :  825  2513/15/12شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  48

، تارٌخ :  821  2519/15/12االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى تعدٌل  -  55

 149619برلم       25255255

 149619برلم       25255255، تارٌخ :  821  2519/15/12شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  51

، تارٌخ :  868  2559/15/12حمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثانى فى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ا -  52

 149619برلم       25255255

 149619برلم       25255255، تارٌخ :  868  2559/15/12شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  53

، تارٌخ :  825  2513/15/12كاه  التجدٌد الثالث فى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشر -  54

 149619برلم       25255255

 149619برلم       25255255، تارٌخ :  825  2513/15/12شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  55

، تارٌخ :  821  2519/15/12تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  56

 149619برلم       25255255

 149619برلم       25255255، تارٌخ :  821  2519/15/12شعبان عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  52

    25255255، تارٌخ :  829  2518/15/8توزٌع )حمدي عبدالحمٌد دمحم وشرٌكه (  التجدٌد الثالث الحمد للتجاره وال -  59

 166523برلم   

برلم       25255256، تارٌخ :  1559  2515/9/24رمضان ملٌجى دمحم وشرٌكه  التجدٌد األول فى -سبورت كار -  58

195859 

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1558  1898/9/6ل فى سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد االو -  65

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1558  1898/9/6سادكو  التجدٌد االول فى  -  61

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1515  1884/9/6سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  62

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1515  1884/9/6د الثانى فى سادكو  التجدٌ -  63

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1511  1888/9/6سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  64

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1511  1888/9/6سادكو  التجدٌد الثالث فى  -  65

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1512  2554/9/6الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد الرابع فى سمٌر  -  66

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1512  2554/9/6سادكو  التجدٌد الرابع فى  -  62

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1513  2558/9/6سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  69

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1513  2558/9/6سادكو  التجدٌد الخامس فى  -  68

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1514  2514/9/6سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  25

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1514  2514/9/6سادكو  التجدٌد السادس فى  -  21

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1515  2518/9/6سمٌر الفرٌد وٌصا وشركاه  التجدٌد السابع فى  -  22

 111296برلم       25255256، تارٌخ :  1515  2518/9/6سادكو  التجدٌد السابع فى  -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114292برلم       25255258، تارٌخ :  1528  2515/2/3مهندس / عادل المحفوظى وشركاه  التجدٌد السادس  -  24

    25255258، تارٌخ :  1528  2515/2/3وٌزر للهندسة و التجارة ) عادل المحفوظً و شركاه (  التجدٌد السادس  -  25

 114292برلم   

، تارٌخ :  1555  2525/1/4 مرسً عبدالسمٌع جامع عبدالسمٌع وشرٌكه عمل مصطفً جامع عبدالسمٌع  التجدٌد الثالث -  26

 162164برلم       25255258

، تارٌخ :  1553  2518/9/6دمحم حماد هالل مصطفً  وشرٌكته) شركة حماد للمماوالت العمومٌه(  التجدٌد الثانً  -  22

 192625برلم       25255258

  2518/9/6د هالل مصطفى وشركاه  التجدٌد الثانً دمحم حما -ٌعدل االسم التجارى الى / شركة حماد للمماوالت العمومٌة  -  29

 192625برلم       25255258، تارٌخ :  1553

 163193برلم       25255258، تارٌخ :  1525  2519/9/5شركه الٌمنً للموبٌلٌا وشركاه  التجدٌد الثالث  -  28

برلم       25255215، تارٌخ :  1588  2516/2/19ول احمد دمحم السٌد وشركاه  التجدٌد اال-ورثه دمحم السٌد دمحم سالم -  95

192294 

 1129  2525/1/24االن جوزٌؾ عودٌش وشركاه  التجدٌد الرابع -عدل االسم التجارى لٌصبح/ عودٌش ترٌدنج  كومبانى  -  91

 153154برلم       25255215، تارٌخ : 

برلم       25255215، تارٌخ :  1129  2525/1/24د الرابع جوزٌؾ عودٌثس وشركاه  التجدٌ -عودٌش ترٌدنج كومبانى -  92

153154 

 129651برلم       25255211، تارٌخ :  1169  2558/12/24عبد الحمٌد عٌسى السٌد وشركاه  التجدٌد الرابع  -  93

 129651برلم       25255211، تارٌخ :  1125  2514/12/24عبد الحمٌد عٌسى السٌد وشركاه  التجدٌد الخامس  -  94

 129651برلم       25255211، تارٌخ :  1121  2518/12/24عبد الحمٌد عٌسى السٌد وشركاه  التجدٌد السادس  -  95

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السادس  -  96

    25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السادس  -  92

 86984برلم   

، تارٌخ :  1142  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السادس  -  99

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السادس  -  98

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السابع  -  85

    25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السابع  -  81

 86984برلم   

، تارٌخ :  1149  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السابع  -  82

 86984برلم       25255211

  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السابع  -  83

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السادس  -  84



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السادس  -  85

 86984برلم   

، تارٌخ :  1142  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السادس  -  86

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السادس  -  82

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السابع  -  89

    25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السابع  -  88

 86984برلم   

، تارٌخ :  1149  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السابع  -  155

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السابع  -  151

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السادس  -  152

    25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السادس  -  153

 86984برلم   

، تارٌخ :  1142  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السادس  -  154

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السادس  -  155

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السابع  -  156

    25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السابع  -  152

 86984برلم   

، تارٌخ :  1149  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السابع  -  159

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السابع  -  158

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السادس  -  115

    25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السادس  -  111

 86984برلم   

، تارٌخ :  1142  2515/11/25تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السادس  -  112

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السادس  -  113

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2515/11/25

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25حسن احمد البملى وولدٌه  التجدٌد السابع  -  114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25ورثه حسن احمد البملى / احمد ونبٌل حسن احمد البملى  التجدٌد السابع  -  115

 86984برلم   

، تارٌخ :  1149  2515/11/25/ احمد حسن احمد البملى و شركاه  التجدٌد السابع تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  -  116

 86984برلم       25255211

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد حسن احمد البملى و شرٌكه حسن نبٌل حسن احمد البملً  التجدٌد السابع  -  112

 86984برلم       25255211، تارٌخ :  1149  2515/11/25

 155292برلم       25255211، تارٌخ :  1142  2514/2/25دمحم مصطفى سعد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  119

 155292برلم       25255211، تارٌخ :  1143  2518/2/25دمحم مصطفى سعد وشركاه  التجدٌد الرابع  -  118

 136132برلم       25255211، تارٌخ :  1161  2558/4/14حنان دمحم ٌالوت علً و شركاها  التجدٌد الثالث فى  -  125

 136132برلم       25255211، تارٌخ :  1162  2512/4/14حنان دمحم ٌالوت علً و شركاها  التجدٌد الرابع  فى  -  121

 136132برلم       25255211، تارٌخ :  1163  2518/4/14حنان دمحم ٌالوت علً و شركاها  التجدٌد الخامس فى  -  122

برلم       25255211، تارٌخ :  1124  2555/2/26احمد  صدلى   دمحم  وشرٌكه  فتحى صدلى  دمحم  التجدٌد الثانً  -  123

129851 

برلم       25255211، تارٌخ :  1125  2555/2/26احمد  صدلى   دمحم  وشرٌكه  فتحى صدلى  دمحم  التجدٌد الثالث  -  124

129851 

برلم       25255211، تارٌخ :  1126  2515/2/26ى   دمحم  وشرٌكه  فتحى صدلى  دمحم  التجدٌد الرابع احمد  صدل -  125

129851 

برلم       25255211، تارٌخ :  1122  2515/2/26احمد  صدلى   دمحم  وشرٌكه  فتحى صدلى  دمحم  التجدٌد الخامس  -  126

129851 

برلم       25255211، تارٌخ :  1129  2525/2/26حى صدلى  دمحم  التجدٌد السادس احمد  صدلى   دمحم  وشرٌكه  فت -  122

129851 

 128558برلم       25255212، تارٌخ :  1182  2525/3/12دمحم محمود الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  129

، تارٌخ :  1182  2525/3/12لسادس تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم محمود احمد الشٌخ وشركاه  التجدٌد ا -  128

 128558برلم       25255212

 128558برلم       25255212، تارٌخ :  1182  2525/3/12دمحم محمود الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  135

تارٌخ : ،  1182  2525/3/12تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم محمود احمد الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  131

 128558برلم       25255212

 128558برلم       25255212، تارٌخ :  1182  2525/3/12دمحم محمود الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  132

، تارٌخ :  1182  2525/3/12تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم محمود احمد الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  133

 128558   برلم    25255212

 128558برلم       25255212، تارٌخ :  1182  2525/3/12دمحم محمود الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  134

، تارٌخ :  1182  2525/3/12تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم محمود احمد الشٌخ وشركاه  التجدٌد السادس  -  135

 128558برلم       25255212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 111555برلم       25255212، تارٌخ :  1253  1888/4/11احمد  عبده  الدالى  وشركاها  التجدٌد الثانً فاطمه   -  136

برلم       25255212، تارٌخ :  1253  1888/4/11اسماعٌل  عبدالعزٌز  اسماعٌل  وشركاه  التجدٌد الثانً  -  132

111555 

 111555برلم       25255212، تارٌخ :  1254  2554/4/11د الثالث فاطمه  احمد  عبده  الدالى  وشركاها  التجدٌ -  139

برلم       25255212، تارٌخ :  1254  2554/4/11اسماعٌل  عبدالعزٌز  اسماعٌل  وشركاه  التجدٌد الثالث  -  138

111555 

 111555برلم       25255212، تارٌخ :  1255  2558/4/11فاطمه  احمد  عبده  الدالى  وشركاها  التجدٌد الرابع  -  145

برلم       25255212، تارٌخ :  1255  2558/4/11اسماعٌل  عبدالعزٌز  اسماعٌل  وشركاه  التجدٌد الرابع  -  141

111555 

 111555برلم       25255212، تارٌخ :  1256  2514/4/11فاطمه  احمد  عبده  الدالى  وشركاها  التجدٌد الخامس  -  142

برلم       25255212، تارٌخ :  1256  2514/4/11اسماعٌل  عبدالعزٌز  اسماعٌل  وشركاه  التجدٌد الخامس  -  143

111555 

 111555برلم       25255212، تارٌخ :  1252  2518/4/11فاطمه  احمد  عبده  الدالى  وشركاها  التجدٌد السادس  -  144

برلم       25255212، تارٌخ :  1252  2518/4/11وشركاه  التجدٌد السادس  اسماعٌل  عبدالعزٌز  اسماعٌل  -  145

111555 

    25255212، تارٌخ :  1214  1884/4/15عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل  دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  146

 111545برلم   

    25255212، تارٌخ :  1215  1888/4/15دمحم  التجدٌد الثالث فى عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل   -  142

 111545برلم   

    25255212، تارٌخ :  1216  2554/4/15عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل  دمحم  التجدٌد ا لرابع فى  -  149

 111545برلم   

    25255212، تارٌخ :  1212  2558/4/15دمحم  التجدٌد الخامس فى  عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل  -  148

 111545برلم   

    25255212، تارٌخ :  1219  2514/4/15عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل  دمحم  التجدٌد السادس فى  -  155

 111545برلم   

    25255212، تارٌخ :  1218  2518/4/15دمحم  التجدٌد السابع فى  عزت  احمد  ؼرباوى  وشرٌكه  كامل  دمحم  كامل  -  151

 111545برلم   

 193149برلم       25255212، تارٌخ :  1196  2514/15/15شركه رامى عزمى زكى و شركاه  التجدٌد االول  -  152

 193149برلم       25255212، تارٌخ :  1192  2518/15/15شركه رامى عزمى زكى و شركاه  التجدٌد الثانً  -  153

دمحم ابراهٌم محمود احمد لطب و شركاه  التجدٌد الثانى فى -خلفاء ابراهٌم محمود احمد لطب لالستٌراد و التصدٌر -  154

 194528برلم       25255212، تارٌخ :  1181  2525/2/8

محمود احمد لطب و شركاه  التجدٌد الثانى فى  دمحم ابراهٌم-خلفاء ابراهٌم محمود احمد لطب لالستٌراد و التصدٌر -  155

 194528برلم       25255212، تارٌخ :  1181  2525/2/8

 125434برلم       25255213، تارٌخ :  1269  2512/2/24السٌد احمد عبد الرحٌم وشركاه  التجدٌد الثانً  -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255213، تارٌخ :  1269  2512/2/24ه (  التجدٌد الثانً ٌعدل االسم التجارى الى) السٌد احمد عبد الرحٌم وشرٌك -  152

 125434برلم   

 125434برلم       25255213، تارٌخ :  1269  2512/2/24السٌد احمد عبد الرحٌم و شركاه  التجدٌد الثانً  -  159

 125434برلم       25255213، تارٌخ :  1269  2512/2/24السٌد احمد عبد الرحٌم وشركاه  التجدٌد الثانً  -  158

    25255213، تارٌخ :  1269  2512/2/24ٌعدل االسم التجارى الى) السٌد احمد عبد الرحٌم وشرٌكه (  التجدٌد الثانً  -  165

 125434برلم   

 125434برلم       25255213، تارٌخ :  1269  2512/2/24السٌد احمد عبد الرحٌم و شركاه  التجدٌد الثانً  -  161

 132315برلم       25255213، تارٌخ :  1262  2518/12/11آسما خمٌس ابراهٌم وشرٌكها  التجدٌد الخامس  -  162

    25255213، تارٌخ :  1262  2518/12/11ٌعدل االسم التجاري الً / اسما خمٌس ابراهٌم و شركاه  التجدٌد الخامس  -  163

 132315برلم   

 193558برلم       25255213، تارٌخ :  1241  2518/8/22شركاه  التجدٌد الثانً هشام ٌوسؾ حكٌم و -  164

،  1265  2525/2/6شركه االسكندرٌه للسمسره فى االوراق المالٌه ) شركه مساهمه مصرٌه (  التجدٌد الخامس فى  -  165

 132651برلم       25255213تارٌخ : 

، تارٌخ :  1265  2525/2/6ل االوراق المالٌه ش.م.م  التجدٌد الخامس فى ٌعدل لٌصبح/ شركه االسكندرٌه لتداو -  166

 132651برلم       25255213

 156258برلم       25255213، تارٌخ :  1261  2516/4/3شركة صباح على ؼزالى وشركائها  التجدٌد الثالث  -  162

 183521برلم       25255213، تارٌخ :  1244  2518/6/5شركه دمحم عباس دمحم وشرٌكه  التجدٌد االول  -  169

 126595برلم       25255213، تارٌخ :  1221  2518/1/15مجد الدٌن مصطفى المؽربى وشركاه  التجدٌد السادس  -  168

    25255213، تارٌخ :  1221  2518/1/15ٌعدل االسم التجارى الى/عمرو مصطفى المؽربى وشركاه  التجدٌد السادس  -  125

 126595برلم   

، تارٌخ :  1221  2518/1/15بوتاجاز سٌدي  كظمان مجد الدٌن مصطفً المؽربً وشركاه  التجدٌد السادس  -  121

 126595برلم       25255213

 184359برلم       25255213، تارٌخ :  1222  2518/12/3بدران عبد المطلب دمحم وشرٌكه  التجدٌد االول  -  122

، تارٌخ :  1222  2518/12/3تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عبده بدران عبد المطلب و شرٌكه  التجدٌد االول  -  123

 184359برلم       25255213

    25255213، تارٌخ :  1242  2518/2/28شركة بٌاكس للنمل بالسٌارات اكرم نبٌة شفٌك وشركاة  التجدٌد السابع  -  124

 111228برلم   

    25255213، تارٌخ :  1242  2518/2/28كوستا هندى وشركاه  التجدٌد السابع  -شركة بٌاكس للنمل بالسٌارات  -  125

 111228برلم   

 184359برلم       25255213، تارٌخ :  1222  2518/12/3بدران عبد المطلب دمحم وشرٌكه  التجدٌد االول  -  126

، تارٌخ :  1222  2518/12/3ح / عبده بدران عبد المطلب و شرٌكه  التجدٌد االول تعدٌل االسم التجاري لٌصب -  122

 184359برلم       25255213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255213، تارٌخ :  1246  2518/3/15مروان محمود عبد المنعم الشربٌنى وشرٌكه  التجدٌد األول فى  -  129

183563 

برلم       25255213، تارٌخ :  1243  2512/12/8المتحدة للمماوالت  التجدٌد االول  -عمرو دمحم دمحم عبد هللا وشرٌكه  -  128

199999 

 51966برلم       25255216، تارٌخ :  1322  2525/3/14الٌوجد  التجدٌد السادس فى  -  195

 51966برلم       25255216، تارٌخ :  1322  2525/3/14بنن االسكندرٌه  التجدٌد السادس فى  -  191

 183455برلم       25255216، تارٌخ :  1292  2518/5/21دمحم حسن ابراهٌم وشركاه  التجدٌد االول  -  192

 194582برلم       25255216، تارٌخ :  1291  2525/2/15حسن عبد العزٌز احمد و شركاه  التجدٌد الثانً  -  193

برلم       25255216، تارٌخ :  1291  2525/2/15ه  التجدٌد الثانً ٌعدل لٌصبح/ ساره حسن عبد العزٌز احمد وشركا -  194

194582 

    25255216، تارٌخ :  1291  2525/2/15تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسن عبد العزٌز وشركاه  التجدٌد الثانً  -  195

 194582برلم   

  2525/2/15عزٌز احمد و وشركائهم  التجدٌد الثانً ٌعدل االسم التجارى الى/على مصطفى على عثمان وحسن عبد ال -  196

 194582برلم       25255216، تارٌخ :  1291

 51966برلم       25255216، تارٌخ :  1321  2525/3/14بنن االسكندرٌه  التجدٌد السادس فى  -  192

 51966م   برل    25255216، تارٌخ :  1321  2525/3/14ال ٌوجد  التجدٌد السادس فى  -  199

 51966برلم       25255216، تارٌخ :  1325  2525/3/14ال ٌوجد  التجدٌد السادس فى  -  198

 51966برلم       25255216، تارٌخ :  1325  2525/3/14بنن االسكندرٌه  التجدٌد السادس فى  -  185

 115443برلم       25255216رٌخ : ، تا 1329  2515/12/3الشبكه  التجدٌد السادس  -مجدى عباس وشرٌكه  -  181

، تارٌخ :  1284  2525/1/25االمٌر وشركاه لالستٌراد والتصدٌر للمعدات البحرٌه ومستلزمات السفن  التجدٌد الخامس  -  182

 132542برلم       25255216

ومستلزمات السفن و عموم االستٌراد و تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / االمٌر وشركاه لالستٌراد والتصدٌر للمعدات البحرٌه  -  183

 132542برلم       25255216، تارٌخ :  1284  2525/1/25التصدٌر  التجدٌد الخامس 

184  - SA برلم       25255216، تارٌخ :  1281  2525/2/15أ(  التجدٌد الرابع -عالء امٌر وشركاه)أس-للتجاره والمماوالت

153356 

، تارٌخ :  1281  2525/2/15العامه البترولٌه والكهربائٌه)عالء امٌر وشركاه(  التجدٌد الرابع س للمماوالت -أو-بى -  185

 153356برلم       25255216

،  1281  2525/2/15س للمماوالت العامه البترولٌه والكهربائٌه)السٌد احمد زكى نصر وشركاه(  التجدٌد الرابع -أو-بى -  186

 153356 برلم      25255216تارٌخ : 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / بً . او . سً للمماوالت العامه البترولٌة و الكهربائٌة ) عطا علً عطا و شركاه (  التجدٌد  -  182

 153356برلم       25255216، تارٌخ :  1281  2525/2/15الرابع 

189  - SA برلم       25255216، تارٌخ :  1281  2525/2/15أ(  التجدٌد الرابع -عالء امٌر وشركاه)أس-للتجاره والمماوالت

153356 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1281  2525/2/15س للمماوالت العامه البترولٌه والكهربائٌه)عالء امٌر وشركاه(  التجدٌد الرابع -أو-بى -  188

 153356برلم       25255216

،  1281  2525/2/15س للمماوالت العامه البترولٌه والكهربائٌه)السٌد احمد زكى نصر وشركاه(  التجدٌد الرابع -أو-بى -  255

 153356برلم       25255216تارٌخ : 

اه (  التجدٌد تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / بً . او . سً للمماوالت العامه البترولٌة و الكهربائٌة ) عطا علً عطا و شرك -  251

 153356برلم       25255216، تارٌخ :  1281  2525/2/15الرابع 

 153491برلم       25255216، تارٌخ :  1325  2525/3/4ممدوح عبد المنعم عباس وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  252

 194582برلم       25255216، تارٌخ :  1292  2525/2/5الٌوجد  التجدٌد االول  -  253

 194582برلم       25255216، تارٌخ :  1292  2525/2/5ساره حسن عبد العزٌز احمد وشركاه  التجدٌد االول  -  254

 162265برلم       25255216، تارٌخ :  1311  2525/1/12هانً جورج ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  255

، تارٌخ :  1311  2525/1/12ٌم وشرٌكته  التجدٌد الثالث ٌعدل االسم التجارى الى /شركه هانً جورج ابراه -  256

 162265برلم       25255216

 162285برلم       25255216، تارٌخ :  1312  2525/3/22صبحً عوض دمحم مطاوع وشركاه  التجدٌد الثالث  -  252

 113521برلم       25255212 ، تارٌخ : 1345  2525/1/8حسام احمد احمد حالوه وشرٌكه  التجدٌد السابع  -  259

 153169برلم       25255212، تارٌخ :  1332  2525/1/31سند الحلوانى عبدالفتاح سند وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  258

  2519/8/5عبد المعطى عبد الحمٌد احمد محمود وشركاه  التجدٌد السادس  -ورثه المرحوم عبد الحمٌد احمد محمود  -  215

 124225برلم       25255212ٌخ : ، تار 1342

، تارٌخ :  1344  2518/11/6سعٌد محمود على مصطفى وشركاه  التجدٌد الثالث -عباد الرحمن للنمل بالسٌارات  -  211

 166225برلم       25255212

 93934م   برل    25255219، تارٌخ :  1329  2525/4/1جبرٌل  على  عبدالمجٌد  وشركاه  التجدٌد التاسع  -  212

 93934برلم       25255219، تارٌخ :  1329  2525/4/1شركه  جبرٌل  وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  213

 93934برلم       25255219، تارٌخ :  1329  2525/4/1شركه  جبرٌل  وشرٌكه  عبدالمادر  التجدٌد التاسع  -  214

برلم       25255219، تارٌخ :  1329  2525/4/1ة  التجدٌد التاسع عدل الى لندٌل وأخوتة لتجارة االلمشة بالجمل -  215

93934 

    25255219، تارٌخ :  1384  2525/2/18شركة  مساهمة مصرٌة اتحاد صناعات الممتازه  التجدٌد الحادي عشر  -  216

 33146برلم   

، تارٌخ :  1384  2525/2/18ي عشر شركة النصر لألصواؾ والمنسوجات الممتازة ) ستٌا (  التجدٌد الحاد -  212

 33146برلم       25255219

  2525/2/18التجدٌد الحادي عشر   1881لطاع أعمال لسنة  253شركة مساهمة مصرٌة لطاع أعمال تابعة طبما للمانون  -  219

 33146برلم       25255219، تارٌخ :  1384

شركةمساهمةمصرٌة تابعةللشركةالمابضةشركةتصنٌع المنسوجات  شركةالنصرلألصواؾ والمنسوجات الممتازة ستٌا -  218

، تارٌخ :  1384  2525/2/18لطاع اعمال  التجدٌد الحادي عشر 1881لسنة253والتجارةشركة مساهمةمصرٌة تابعه طبما لمانون

 33146برلم       25255219



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  1322  2525/3/1ٌة و التورٌدات  التجدٌد االول تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة ) ال سالم ( للخدمات الصناع -  225

 184224برلم       25255219تارٌخ : 

برلم       25255219، تارٌخ :  1322  2525/3/1شركة مصطفى سالم احمد عبد هللا وشرٌكه  التجدٌد االول  -  221

184224 

،  1322  2525/3/1عٌة و التورٌدات  التجدٌد االول تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة ) ال سالم ( للخدمات الصنا -  222

 184224برلم       25255219تارٌخ : 

برلم       25255219، تارٌخ :  1322  2525/3/1شركة مصطفى سالم احمد عبد هللا وشرٌكه  التجدٌد االول  -  223

184224 

، تارٌخ :  1415  1882/6/13االول  مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  التجدٌد -  224

 125424برلم       25255219

، تارٌخ :  1416  1882/6/13مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  التجدٌد الثانً  -  225

 125424برلم       25255219

، تارٌخ :  1412  2552/6/13مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  التجدٌد الثالث  -  226

 125424برلم       25255219

، تارٌخ :  1419  2552/6/13مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  التجدٌد الرابع  -  222

 125424برلم       25255219

، تارٌخ :  1418  2512/6/13مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  التجدٌد الخامس  -  229

 125424برلم       25255219

، تارٌخ :  1425  2512/6/13مزرعه النصر للدواجن لطب محمود لطب الحرٌرى وشركاه  التجدٌد السادس  -  228

 125424برلم       25255219

، تارٌخ :  1422  2515/11/13مؤسسة النور لتجارة المواد الؽذائٌه  ) عمرو ناجى عامر وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  235

 138212برلم       25255218

، تارٌخ :  1422  2515/11/13مؤسسه نور للتورٌدات العامه ) عمرو ناجى عامر وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  231

 138212م   برل    25255218

 95185برلم       25255218، تارٌخ :  1423  2555/8/28صبحى  حسٌن  احمد  عٌسى  وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  232

 95185برلم       25255218، تارٌخ :  1424  2515/8/28صبحى  حسٌن  احمد  عٌسى  وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  233

 95185برلم       25255218، تارٌخ :  1425  2515/8/28كه  التجدٌد السابع صبحى  حسٌن  احمد  عٌسى  وشرٌ -  234

 164298برلم       25255218، تارٌخ :  1456  2518/3/3هٌبه صالح حسن وشرٌكته  التجدٌد الثالث فى  -  235

،  1443  2552/12/12ى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سوبر ماركت فهمً ) ورثة السٌد فهمً (  التجدٌد االول ف -  236

 161512برلم       25255218تارٌخ : 

    25255218، تارٌخ :  1443  2552/12/12السٌد فهمً عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد االول فى  -سوبر ماركت فهمً  -  232

 161512برلم   

،  1444  2512/12/12ٌد الثانى فى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سوبر ماركت فهمً ) ورثة السٌد فهمً (  التجد -  239

 161512برلم       25255218تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255218، تارٌخ :  1444  2512/12/12السٌد فهمً عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -سوبر ماركت فهمً  -  238

 161512برلم   

،  1445  2512/12/12همً (  التجدٌد الثالث فى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سوبر ماركت فهمً ) ورثة السٌد ف -  245

 161512برلم       25255218تارٌخ : 

    25255218، تارٌخ :  1445  2512/12/12السٌد فهمً عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -سوبر ماركت فهمً  -  241

 161512برلم   

    25255225، تارٌخ :  1552  2518/5/19ى  التجدٌد االول دمحم دمحم شعبان محمود وشرٌكه ٌاسر دمحم عوض موس -  242

 183435برلم   

 125529برلم       25255225، تارٌخ :  1489  2511/1/35عبدهللا وشركاه  التجدٌد االول  -  243

 125529برلم       25255225، تارٌخ :  1488  2516/1/35عبدهللا وشركاه  التجدٌد الثانً  -  244

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1531  2513/9/13انطوان نعمة وشركاها  التجدٌد االول  5 م -  245

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1531  2513/9/13الٌوجد  التجدٌد االول  -  246

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1532  2519/9/13انطوان نعمة وشركاها  التجدٌد الثانً  5م  -  242

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1532  2519/9/13الٌوجد  التجدٌد الثانً  -  249

 193593برلم       25255225، تارٌخ :  1481  2518/12/15رزق بشاره رزق و شرٌكه  التجدٌد الثانً  -  248

 152545برلم       25255225رٌخ : ، تا 1534  2519/4/13انطوان نعمة وشركاه  التجدٌد السابع  -  255

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1534  2519/4/13م. انطوان نعمه وشركاها  التجدٌد السابع  -  251

    25255225، تارٌخ :  1534  2519/4/13تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / م / رشا فوزى و شركاها  التجدٌد السابع  -  252

 152545برلم   

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1534  2519/4/13انطوان نعمة وشركاه  التجدٌد السابع  -  253

 152545برلم       25255225، تارٌخ :  1534  2519/4/13م. انطوان نعمه وشركاها  التجدٌد السابع  -  254

    25255225، تارٌخ :  1534  2519/4/13السابع  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / م / رشا فوزى و شركاها  التجدٌد -  255

 152545برلم   

 81588برلم       25255225، تارٌخ :  1492  2519/2/1فتح هللا نٌموال بولس حداد وشركاة  التجدٌد الثامن فى  -  256

 129922برلم       25255225، تارٌخ :  1551  2525/2/6دمحم ابراهٌم  السٌد  وشركاه  التجدٌد السادس  -  252

، تارٌخ :  1551  2525/2/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس  -  259

 129922برلم       25255225

، تارٌخ  1551  2525/2/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدس سنتر (  التجدٌد السادس  -  258

 129922برلم       25255225: 

 129922برلم       25255225، تارٌخ :  1551  2525/2/6دمحم ابراهٌم  السٌد  وشركاه  التجدٌد السادس  -  265

، تارٌخ :  1551  2525/2/6ٌل االسم التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس تعد -  261

 129922برلم       25255225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  1551  2525/2/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدس سنتر (  التجدٌد السادس  -  262

 129922برلم       25255225: 

 129922برلم       25255225، تارٌخ :  1551  2525/2/6دمحم ابراهٌم  السٌد  وشركاه  التجدٌد السادس  -  263

، تارٌخ :  1551  2525/2/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ربٌع ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس  -  264

 129922برلم       25255225

، تارٌخ  1551  2525/2/6تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدس سنتر (  التجدٌد السادس  -  265

 129922برلم       25255225: 

برلم       25255225، تارٌخ :  1555  2525/2/24مرجان جرجس سلٌمان و جرجس مرجان جرجس  التجدٌد التاسع  -  266

93595 

 93595برلم       25255225، تارٌخ :  1555  2525/2/24نصٌؾ مرجان جرجس و شركاه  التجدٌد التاسع  -  262

 93595برلم       25255225، تارٌخ :  1555  2525/2/24اٌرٌن بخٌت جرجس و شركاها  التجدٌد التاسع  -  269

، تارٌخ :  1519  2525/6/9شركاه  التجدٌد االول عنهم دمحم بدوي الوردانً و  -ورثة بدوي الوردانً عبد اللطٌؾ  -  268

 185222برلم       25255225

 84253برلم       25255223، تارٌخ :  1536  2518/8/12مدحت وهدان وشركاه  التجدٌد الثامن  -  225

 84253برلم       25255223، تارٌخ :  1536  2518/8/12مدحت وهدان وشرٌكه  التجدٌد الثامن  -  221

 84253برلم       25255223، تارٌخ :  1536  2518/8/12مدحت وهدان وشركاه  التجدٌد الثامن  -  222

 84253برلم       25255223، تارٌخ :  1536  2518/8/12مدحت وهدان وشرٌكه  التجدٌد الثامن  -  223

 181589برلم       25255223ٌخ : ، تار 1535  2519/1/22دمحم مصطفى محمود خلؾ وشرٌكته  التجدٌد االول  -  224

، تارٌخ :  1543  2518/2/11هوراٌزن انترناشٌونال كومبانى مرسال محمود مرسال وشركاه  التجدٌد الرابع  -  225

 151319برلم       25255223

تارٌخ : ،  1543  2518/2/11هوراٌزن انترناشٌونال كومبانى  التجدٌد الرابع  -دمحم مرسال محمود وشركاه  -  226

 151319برلم       25255223

    25255224، تارٌخ :  1585  2518/11/18شركة ٌاسٌن لتجارة االدوات الصحٌة ومستلزمات المعمار  التجدٌد السابع  -  222

 158591برلم   

  2518/11/18لسابع شركة ٌاسٌن لتجارة االدوات الصحٌة ومستلزمات المعمار ) عامر دمحم ٌاسٌن وشركاه (  التجدٌد ا -  229

 158591برلم       25255224، تارٌخ :  1585

    25255224، تارٌخ :  1585  2518/11/18شركة ٌاسٌن لتجارة االدوات الصحٌة ومستلزمات المعمار  التجدٌد السابع  -  228

 158591برلم   

  2518/11/18ٌاسٌن وشركاه (  التجدٌد السابع شركة ٌاسٌن لتجارة االدوات الصحٌة ومستلزمات المعمار ) عامر دمحم  -  295

 158591برلم       25255224، تارٌخ :  1585

    25255224، تارٌخ :  1652  2516/9/6مرٌم عبد المالن وشركاها  التجدٌد التاسع -ورثه مالن جٌد عبد المالن -  291

 62169برلم   

، تارٌخ :  1652  2516/9/6ن جٌد عبد المالن وشركاه  التجدٌد التاسع منٌر مال -عدل الى/ورثه مالن جٌد عبد المالن  -  292

 62169برلم       25255224



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1652  2516/9/6جورجٌت مهاود حبشً وشركاها  التجدٌد التاسع  -عدل الى/ورثه مالن جٌد عبد المالن   -  293

 62169برلم       25255224

،  1592  2525/3/2دمحم احمد محمود المحتسب وشركاه  التجدٌد التاسع  - محمود المحتسب ورثة المرحوم /  احمد دمحم -  294

 93625برلم       25255224تارٌخ : 

    25255224، تارٌخ :  1592  2525/3/2دمحم احمد دمحم المحتسب وشرٌكه احمد دمحم احمد المحتسب  التجدٌد التاسع  -  295

 93625برلم   

 93625برلم       25255224، تارٌخ :  1592  2525/3/2 احمد المحتسب وشركاه  التجدٌد التاسع احمد دمحم -  296

،  1592  2525/3/2دمحم احمد محمود المحتسب وشركاه  التجدٌد التاسع  -ورثة المرحوم /  احمد دمحم محمود المحتسب  -  292

 93625برلم       25255224تارٌخ : 

    25255224، تارٌخ :  1592  2525/3/2دمحم احمد دمحم المحتسب وشرٌكه احمد دمحم احمد المحتسب  التجدٌد التاسع  -  299

 93625برلم   

 93625برلم       25255224، تارٌخ :  1592  2525/3/2احمد دمحم احمد المحتسب وشركاه  التجدٌد التاسع  -  298

 152852برلم       25255224، تارٌخ :  1595  2519/5/18احمد المحتسب  التجدٌد السابع حافظ  وابراهٌم دمحم  -  285

 152852برلم       25255224، تارٌخ :  1595  2519/5/18ابراهٌم دمحم احمد دمحم المحتسب وشركاه  التجدٌد السابع  -  281

 152852برلم       25255224، تارٌخ :  1595  2519/5/18حافظ  وابراهٌم دمحم احمد المحتسب  التجدٌد السابع  -  282

 152852برلم       25255224، تارٌخ :  1595  2519/5/18ابراهٌم دمحم احمد دمحم المحتسب وشركاه  التجدٌد السابع  -  283

، تارٌخ :  1624  2511/6/21سمٌحه دمحم عبدالباسط و شركاها ورثة المرحوم دمحم عبدالباسط دمحمٌن  التجدٌد الخامس  -  284

 112595برلم       25255224

، تارٌخ :  1625  2516/6/21سمٌحه دمحم عبدالباسط و شركاها ورثة المرحوم دمحم عبدالباسط دمحمٌن  التجدٌد السادس  -  285

 112595برلم       25255224

 132585برلم       25255224 ، تارٌخ : 1633  2518/8/6محمود دمحم مرسى وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  286

 132585برلم       25255224، تارٌخ :  1632  2525/2/4محمود دمحم مرسى ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  282

 132585برلم       25255224، تارٌخ :  1632  2525/2/4محمود دمحم مرسى وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  289

 153566برلم       25255224، تارٌخ :  1598  2525/1/8فه وشركاه  التجدٌد الرابع دمحم  محمود عر -  288

 128222برلم       25255225، تارٌخ :  1639  2515/4/12عبدالمنعم صادق وشركاه  التجدٌد الخامس  -  355

 128222برلم       25255225، تارٌخ :  1639  2515/4/12عبدالمنعم صادق وشركاه  التجدٌد الخامس  -  351

 141624برلم       25255225، تارٌخ :  1642  2551/15/21شركه دمحم رمضان وشرٌكته لاللبان  التجدٌد االول  -  352

 141624برلم       25255225، تارٌخ :  1643  2556/15/21شركه دمحم رمضان وشرٌكته لاللبان  التجدٌد الثانً  -  353

 141624برلم       25255225، تارٌخ :  1644  2511/15/21ٌكته لاللبان  التجدٌد الثالث شركه دمحم رمضان وشر -  354

 141624برلم       25255225، تارٌخ :  1645  2516/15/21شركه دمحم رمضان وشرٌكته لاللبان  التجدٌد الرابع  -  355

،  1632  2518/2/5فى السنجى وشركاه  التجدٌد الرابع مصط -شركة اكتوبر الهندسٌه للتركٌبات الكهربائٌه والمٌانٌكٌه  -  356

 148919برلم       25255225تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 126855برلم       25255225، تارٌخ :  1652  2558/4/4شركه ذكى سلٌمان وشركاه  التجدٌد الرابع  -  352

 126855برلم       25255225 ، تارٌخ : 1652  2558/4/4معرض شٌرٌن لالدوات المنزلٌه  التجدٌد الرابع  -  359

 126855برلم       25255225، تارٌخ :  1659  2514/4/4شركه ذكى سلٌمان وشركاه  التجدٌد الخامس  -  358

 126855برلم       25255225، تارٌخ :  1659  2514/4/4معرض شٌرٌن لالدوات المنزلٌه  التجدٌد الخامس  -  315

 126855برلم       25255225، تارٌخ :  1658  2518/4/4التجدٌد السادس  شركه ذكى سلٌمان وشركاه  -  311

 126855برلم       25255225، تارٌخ :  1658  2518/4/4معرض شٌرٌن لالدوات المنزلٌه  التجدٌد السادس  -  312

 165545   برلم    25255225، تارٌخ :  1635  2514/5/23دمحم دمحم ؼنٌم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  313

 165545برلم       25255225، تارٌخ :  1636  2518/5/23دمحم دمحم ؼنٌم وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  314

    25255226، تارٌخ :  1669  2514/9/24احمد فهمى عماره وشركاه  التجدٌد الخامس  -مصنع المهندسٌن للبالستٌن  -  315

 122843برلم   

    25255226، تارٌخ :  1668  2518/9/24احمد فهمى عماره وشركاه  التجدٌد السادس  -مصنع المهندسٌن للبالستٌن  -  316

 122843برلم   

    25255226، تارٌخ :  1669  2514/9/24احمد فهمى عماره وشركاه  التجدٌد الخامس  -مصنع المهندسٌن للبالستٌن  -  312

 122843برلم   

    25255226، تارٌخ :  1668  2518/9/24احمد فهمى عماره وشركاه  التجدٌد السادس  -مصنع المهندسٌن للبالستٌن  -  319

 122843برلم   

برلم       25255226، تارٌخ :  1626  2525/1/19سامً ابراهٌم عبد الحكٌم ابراهٌم و شركاه  التجدٌد االول فى  -  318

184515 

 29125برلم       25255226، تارٌخ :  1699  2519/5/23ؾ وشركاه  التجدٌد التاسع سعد عبد اللطٌ -  325

 193398برلم       25255226، تارٌخ :  1698  2518/11/12شركه خالد احمد جابر زٌن و شرٌكته  التجدٌد الثانً  -  321

،  1214  2516/2/6ؼانم وشرٌكه  التجدٌد الثانً ؼانم سعد  -شركة الحرة لبٌع منتجات خان الخلٌلى ) هداٌا تذكارٌة (  -  322

 121565برلم       25255222تارٌخ : 

،  1214  2516/2/6شركة رالودة لبٌع منتجات خان الخلٌلى )هداٌا تذكارٌة ( ؼانم سعد ؼانم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  323

 121565برلم       25255222تارٌخ : 

، تارٌخ :  1241  2511/4/19مٌد وشرٌكه ) اٌجبت جرٌن للمماوالت العمومٌه (  التجدٌد الثانً شركة السٌد على عبد الح -  324

 156936برلم       25255222

 1241  2511/4/19اٌجبت جرٌن للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  التجدٌد الثانً  -شركة السٌد على عبد الحمٌد وشركاه  -  325

 156936 برلم      25255222، تارٌخ : 

، تارٌخ  1242  2516/4/19شركة السٌد على عبد الحمٌد وشرٌكه ) اٌجبت جرٌن للمماوالت العمومٌه (  التجدٌد الثالث  -  326

 156936برلم       25255222: 

 1242  2516/4/19اٌجبت جرٌن للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  التجدٌد الثالث  -شركة السٌد على عبد الحمٌد وشركاه  -  322

 156936برلم       25255222، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2525/3/1مصطفى ٌوسؾ السٌد لاسم وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / آل ٌوسؾ للمماوالت  -  329

 194352برلم       25255222، تارٌخ :  1232

    25255222، تارٌخ :  1232  2525/3/1لتجدٌد الثانى فى شركه ال ٌوسؾ للمماوالت )ٌوسؾ السٌد لاسم و شركاه(  ا -  328

 194352برلم   

 181624برلم       25255222، تارٌخ :  1235  2519/4/28هشام عصمت على سودان وشرٌكته  التجدٌد االول فى  -  335

، تارٌخ  1235  2519/4/28فى هشام للجلد(  التجدٌد االول -االسم التجارى للشركه)هشام عصمت على سودان وشرٌكته -  331

 181624برلم       25255222: 

 181624برلم       25255222، تارٌخ :  1235  2519/4/28هشام عصمت على سودان وشرٌكته  التجدٌد االول فى  -  332

، تارٌخ  1235  2519/4/28هشام للجلد(  التجدٌد االول فى -االسم التجارى للشركه)هشام عصمت على سودان وشرٌكته -  333

 181624برلم       25255222: 

دمحم منصور دمحم حسانٌن جبر وشركاه  التجدٌد الرابع  -تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة الشرق االوسط للتجارة والتوزٌع  -  334

 142258برلم       25255222، تارٌخ :  1258  2512/1/29

، تارٌخ :  1258  2512/1/29ور دمحم حسانٌن وشركاه  التجدٌد الرابع منص  -الشرق االوسط للتجارة والتوزٌع  -  335

 142258برلم       25255222

دمحم منصور دمحم حسانٌن جبر وشركاه  التجدٌد الرابع  -تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة الشرق االوسط للتجارة والتوزٌع  -  336

 142258برلم       25255222، تارٌخ :  1258  2512/1/29

، تارٌخ :  1258  2512/1/29منصور دمحم حسانٌن وشركاه  التجدٌد الرابع   -الشرق االوسط للتجارة والتوزٌع  -  332

 142258برلم       25255222

، تارٌخ :  1212  2525/2/25محمود احمد حسٌن وشركاه  التجدٌد الثالث -مكتب التورٌدات للصناعات والمماولٌن  -  339

 162556برلم       25255222

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 114232برلم       25255212فؤاده محمود دمحم ترٌش  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 135554برلم       25255212دمحم سعد دمحم الخضرجى  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 122251برلم       25255219، تارٌخ :  1885/2/3اٌهاب حمدى عبدالمعطى حجاج  تجدٌد الرهن الصادر فى  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 135222برلم       25255255كاها لتجارة المصوؼات  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : عزٌزه جابر دمحم وشر -  1

 135222برلم       25255255عزٌزه جابر دمحم وشركاها لتجارة المصوؼات  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 138329برلم       25255215شركه سٌسٌل لصناعه الكرتون / دمحم ابراهٌم شتا وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

 155232برلم       25255212ٌعموب نصٌؾ وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  4

 155232برلم       25255212مؤسسه بؽداد للتجاره  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  5

 154244برلم       25255212شركه سعٌد واشتٌاق  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  6

 154244برلم       25255212ب الرهن ، تارٌخ : شركه سعٌد واشتٌاق  شط -  2

 154244برلم       25255212شركه سعٌد واشتٌاق  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  9

 154244برلم       25255212شركه سعٌد واشتٌاق  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  8

 152235برلم       25255225: المنزالوى اخوان ) ابراهٌم احمد دمحم وشركاه (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ  -  15

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


